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Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) Vervallen Armoederegisseur 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Op 14 september jl. hebben schriftelijke vragen ontvangen van de fractie van de SP over het vervallen 
van de armoederegisseur. Via deze raadsbrief geven wij een reactie.   
  
Per 1 oktober 2022 zullen de werkzaamheden van de functie van armoederegisseur op een andere 
wijze binnen de organisatie belegd worden. De werkzaamheden worden nog wel degelijk 
uitgevoerd, maar worden structureel geborgd binnen de organisatie.  
  
Vragen van de SP 
  

1. Wat beweegt het college om de functie van armoederegisseur te beëindigen? 
We gaan de uitvoering van de werkzaamheden van de armoederegisseur doelmatiger 
organiseren. Een eerste reden daarvoor is dat de werkzaamheden van de armoederegisseur 
ongelijksoortig van aard zijn (van operationeel tot strategisch).  
Een tweede reden is dat wij hebben gemerkt dat de continuïteit van de werkzaamheden 
kwetsbaar is met een medewerker op een specifieke functie.  

  
2. Klopt het dat de werkzaamheden van de armoederegisseur (0,6FTE) wordt overgenomen 

door een beleidsmedewerker en heeft de beleidsmedewerker daar wel genoeg tijd voor 
om daar voldoende aandacht in te steken? 
De werkzaamheden worden deels overgenomen door een beleidsmedewerker. De 
beleidsmedewerker heeft hier voldoende tijd voor. De meer operationele werkzaamheden 
worden verdeeld onder andere medewerkers. Ook hier is rekening mee gehouden met de 
benodigde tijdsinvestering voor een goede uitvoering.  

  
3. Graag horen wij van de SP-fractie de motivatie van het opheffen van deze functie 
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aangezien we nog veel armoede in onze gemeente hebben, bijvoorbeeld 
energiearmoede.  
Zie de beantwoording van vraag 1. De werkzaamheden van de armoederegisseur blijven we 
dus uitvoeren. Zo blijven we het Armoedepact ondersteunen bij het ontwikkelen van 
initiatieven om inwoners die geconfronteerd worden met armoede te ondersteunen.     

  
4. Wij als SP-fractie vinden dat ook de armoederegisseur een signalerende functie heeft 

van wat er speelt in onze gemeente. Aangezien de armoederegisseur dit samen doet 
met het Armoedepact (het voorkomen van armoede en oplossen). Hoe ziet het college 
dit? 
Het college heeft de ambitie om armoedeproblematiek vroegtijdig te signaleren en om 
passende ondersteuning te bieden. Hiervoor zetten wij stevig in met projecten zoals “De 
IJsberg” en “Jongeren met Toekomst”. Ook maatschappelijke partners hebben een 
belangrijke rol. De nauwe samenwerking gaan we voortzetten.  

  
  
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


