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Rekenkamerrapport armoedebeleid

1. Voorstel
1. Kennis te nemen van het Rekenkamerrapport armoedebeleid van de
Rekenkamercommissie Midden-Groningen en de daarin opgenomen conclusies en
bevindingen;
2. In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de
Rekenkamercommissie.
2. Inleiding
Op 2 januari 2018 heeft de raad voor de gemeente Midden-Groningen een rekenkamercommissie
(RKC) ingesteld. De RKC heeft tot doel de kaderstellende en controlerende taak van de
gemeenteraad te versterken. Daartoe voert de RKC onderzoek uit naar het gevoerde beleid van de
gemeente. De RKC heeft, in afstemming met de auditcommissie, een uitgebreid onderzoek
uitgevoerd naar het armoedebeleid van de gemeente Midden-Groningen.
3. RKC rapport armoedebeleid
In overleg met de auditcommissie is in januari 2020 het onderwerp armoedebeleid geselecteerd
voor een verdiepend onderzoek. Na het offertetraject is in 2020 aan onderzoeksbureau KWIZ de
opdracht verleend om dit onderzoek uit te voeren, waarna KWIZ in januari 2021 haar eindrapport
aan de RKC heeft aangeboden. Het eindrapport met als titel “De kost gaat voor de baat” is als
bijlage toegevoegd aan deze rapportage.
De kern van het onderzoek vindt u terug op de pagina’s 4 tot en met 11 van het eindrapport. De
rekenkamercommissie vat de belangrijkste bevindingen, conclusies en aanbevelingen samen in deze
rapportage. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u graag naar de aanbiedingsbrief van de
Rekenkamercommissie en het RKC rapport armoedebeleid.
4. Communicatie
Dit besluit wordt op de voorgeschreven wijze bekendgemaakt.
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