
Voorbereidingsmemo
meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 12 januari 2022

Betreft 
X Collegebrief

X Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Stand van zaken Toekomst met perspectief naar een volgende stap

Collegebrief - stand van zaken toekomst met perspectief naar een volgende stap

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Deborah van Duin (beleidsadviseur) / deborah.van.duin@groningen.nl / 050 367 5167 

Nienke Bos (bestuursadviseur) / nienke.bos@groningen.nl / 06 55 46 55 72

Korte samenvatting:
Het doel van het armoedebeleid Toekomst met perspectief (TmP) is het structureel doorbreken van 

armoede. Daarom richt het college zich op de volgende generatie: die die kan opgroeien in 

gezondheid, rusten en met stimulans dan wordt de kans kleiner gemaakt dat ze mogelijk in dezelfde 

situatie belanden als hun ouders. Uitgangspunt bij TmP was dat er qua cijfers gezien kan worden dat 

(kinder)armoede niet meer ongunstig zou afsteken bij vergelijkbare gemeenten. Dit was op zichzelf 

een goede insteek, maar een die mensen nog wel voor langere tijd in armoede bindt. Het beleidsplan 

TmP was nog in het stadium van planfase, nadere concretisering zou nog volgen. In de verdere 

uitvoering van TmP zet het college in op het uitbannen dan wel zeer sterk verminderen en bij 

voorkeur voorkomen van (kinder)armoede.

In de brief wordt een uitsnede gegeven van de verschillende acties binnen de perspectieflijnen. Ze 

zijn niet volledig uitgewerkt, maar geven wel een goed beeld van de brede inzet die vanuit het hele 

sociale domein wordt geleverd om intergenerationele armoede te doorbreken. De perspectieflijnen 

worden momenteel volop uitgerold. De volgende stap die gezet gaat worden is het verbinden van 

deze lijnen. 

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-Toekomst-met-Perspectief-naar-een-volgende-stap.pdf
mailto:nienke.bos@groningen.nl
mailto:deborah.van.duin@groningen.nl


Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X discussie, politiek gevoelig onderwerp. 

Voorgeschiedenis
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inzet-armoedemiddelen-2021-en-

terugblik-2020.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-

september/10:00#openinfo – deze informatie is te vinden achter de inlog

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van de agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

In geval van spreektijden, maximaal 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00#openinfo
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/29-september/10:00#openinfo
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inzet-armoedemiddelen-2021-en-terugblik-2020.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Inzet-armoedemiddelen-2021-en-terugblik-2020.pdf
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