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Korte samenvatting:
Afgelopen najaar heeft de raad het hulppakket vastgesteld, waarin ook de energietoeslag is 
opgenomen. In aanloop naar de totstandkoming van het hulppakket is ook de situatie van studenten 
besproken. Omdat zij zijn uitgesloten van de energietoeslag staat voor hen de bijzondere bijstand 
open voor ondersteuning bij gestegen energiekosten. In verband met het mogelijke extra beroep op 
individuele bijzondere bijstand vanwege het grote aantal studenten in Groningen heeft de gemeente 
van het Rijk extra middelen ontvangen. De gemeenteraad heeft in een motie aan het college 
gevraagd om deze middelen voor zover dat nodig is uitsluitend in te zetten voor studenten. Het blijkt 
dat er tot nu toe nog zeer weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om bijzondere bijstand 
aan te vragen. Het ontvangen budget wordt dan ook bij lange na niet gebruikt voor het beoogde 
doel. Na verkenning van de verschillende mogelijkheden blijkt de enige openstaande optie voor 
alternatieve besteding van deze middelen t.g.v. studenten om hen een voucher of pas te verstrekken 
ter ondersteuning van participatie, vergelijkbaar met de Stadjerspas. Via een pas kunnen studenten 
in een periode van sterk gestegen kosten ondersteund worden bij participatie. Dit kost echter wel de 
nodige organisatie en capaciteit, terwijl nog steeds niet definitief duidelijk is of studenten terecht zijn
uitgesloten van energietoeslag. Verder is er geen direct verband tussen de pas en de energiekosten. 
Om deze reden neigt het college ernaar  om van deze mogelijkheid af te zien, en vraagt aan de raad 
of zij deze conclusie deelt. 

Gezien deze expliciete vraag en de achterliggende discussie in het verleden heeft de 
agendacommissie besloten tot agendering van deze brief. Naderhand is ook een agenderingsverzoek 
binnengekomen van de fractie van Student & Stad. De fractie vindt de argumentatie van het college 
om niet tot uitgifte van de pas over te gaan onvoldoende en wil graag weten wat de andere fracties 
daarvan vinden.
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Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen 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 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is … minuten beschikbaar. Er wordt wel/geen gebruik gemaakt 
van spreektijden. (in geval van spreektijden: De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal …
minuten voor raadsleden en … minuten voor het college, exclusief interrupties. De voorzitter kan, 
bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering 
inkorten.)

Behandeling van:
 van wensen en bedenkingen op een collegevoorstel-/bevoegdheid;

Betreft agendering op basis van een proces waarbij de raad wensen en bedenkingen 
kan meegeven aan college

De bespreking vindt plaats aan de hand van een procedure en/of voorstel waarvan 
de besluitvormende bevoegdheid elders ligt, in dit geval bij het college 

Woord aan deelnemers in de sessie.
Reactie gevraagd aan college.

Conclusie door voorzitter: 
Het vervolg van deze sessie is afhankelijk van het draagvlak voor de gehoorde 
wensen/bedenkingen. 
Met een peiling kan de voorzitter een gedragen wens in de sessie ‘overdragen’ aan 
het college. 
Met een motie in de raad kunnen fracties het draagvlak van de ‘boodschap’ met nog 
meer daad/raads-kracht tot uitdrukking brengen. 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Expliciete vraag naar wensen en bedenkingen, en de achterliggende discussie in het verleden. Tevens
nagekomen agenderingsverzoek van fractie.

Voorgeschiedenis / dossier
Gemeenteraad 12 oktober 2022: Noodpakket-energiekosten-en-inflatie-wensen-en-bedenkingen 
Gemeenteraad 2 november 2022: Noodpakket-energiekosten-en-inflatie-raadsvoorstel-12-10-2022 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2022/2-november/16:30/Noodpakket-energiekosten-en-inflatie-raadsvoorstel-12-10-2022
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