
Aan: De voorzitter van de Gemeenteraad van Groningen

Onderwerp: Verzoek toe een interpellatiedebat over ontwikkelingen 
armoedebeleid op woensdag 16 februari 2022

Datum: 14 februari 2022.

Tijdens het politieke vragenuur van 2 februari 2022 ontstond er enige ophef over 
het wel of niet door laten gaan van een bijeenkomst over de ontwikkelingen van 
het armoedebeleid in het Forum. Met name de manier waarop de gemeenteraad 
(niet) betrokken is bij deze ontwikkelingen, de datum van deze bijeenkomst in 
het Forum (28 februari) en de herhaaldelijk toegezegde bespreking van het 
armoedebeleid in februari met de gemeenteraad, schoot bij het overgrote deel 
van de gemeenteraadsfracties in het verkeerde keelgat. 

Op vrijdag 11 februari ontving de gemeenteraad een aanbod voor een 
(beeldvormende) sessie waarin de tussenstap in de ontwikkeling van een nieuwe 
financiële denklijn vanuit de projectgroep geduid kan worden. Het college kan 
dan vragen vanuit de raad beantwoorden en hierover aansluitend van gedachten 
wisselen met raadsleden. Op dinsdag 15 februari ontvangt de gemeenteraad een 
collegebrief ter voorbereiding. 

Op maandag 14 februari ontving de gemeenteraad ineens een nieuwe brief van 
het college. Hierin geeft het college aan dat zij de ontstane ophef betreurt over 
de manier waarop de raad (niet) betrokken is. Daarnaast geeft het college aan 
dat zij heeft besloten de eerder aangekondigde bijeenkomst op 28 februari te 
verplaatsen. 

Omdat het voor de gemeenteraad volstrekt onduidelijk is wat de uitkomst van de 
sessie op woensdagochtend 16 februari zal zijn, dienen wij nu dit verzoek tot een 
interpellatiedebat in. Naar aanleiding van bovenstaande hebben de fracties van 
de SP, Stadspartij, 100%Groningen, Partij voor de Dieren en het CDA de volgende 
vragen aan het college van B&W:

1. Hoe kijkt het college terug op de manier waarop de gemeenteraad bij de 
ontwikkelingen rondom nieuw armoedebeleid betrokken is? Vindt zij dit een 
goede manier van werken?

2. Waarom is het college niet eerder ingegaan op signalen van onvrede en 
verzoeken tot het beter betrekken van de gemeenteraad? Waarom heeft het 
college nooit zelf de inschatting gemaakt om de gemeenteraad hierbij te 
betrekken en nog te ontwikkelen plannen eerst voor te leggen aan de 
gemeenteraad?

3. Welk beeld denkt het college dat er is ontstaan van de manier waarop de 
gemeente Groningen haar armoedebeleid ontwikkelt? 

4. Hoe kijkt het college terug op de resultaten van het armoedebeleid van de 
afgelopen jaren?


