
Aan de leden van de Gemeenteraad van Midden-Groningen. 

Beste Collega’s,  

In onze vergadering op 29 april 2021 hebben wij als raad het rapport van de Rekenkamercommissie 

over het armoedebeleid besproken. Hierbij hebben wij als raad met een amendement besloten om 

de werkgroep sociaal domein samen met de Auditcommissie te vragen om nadere invulling te geven 

aan de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie over het armoedebeleid en de wijze waarop de 

resultaten van dit beleid beter meetbaar gemaakt kunnen worden. 

Hiermee is een kleine delegatie vanuit zowel de werkgroep sociaal domein als uit de 

auditcommissie, in afstemming met de ambtelijke organisatie, met de vraagstelling vanuit de raad 

aan de slag gegaan. Maar het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om “eenvoudige” indicatoren te 

bedenken die goed te volgen zijn en daarnaast ook nog zinvolle informatie geven. En dan is de 

vraag: wat wil je daarmee vervolgens als raad bereiken? 

Op 12 oktober 2021 is de Brede welvaartmonitor Nationaal Programma Groningen gepresenteerd, 

hierbij is de werkgroep aangeschoven. Hierin zijn al twee indicatoren op armoede opgenomen.  

De werkgroep wilde deze indicatoren graag nog iets uitbreiden, maar om te beginnen slechts met 

een beperkt aantal. Dit is ook conform het advies van de RKC aan de raad om zich hierbij te 

beperken in het gewenste resultaat; begin klein en bouw dat later verder uit, dit geeft meer focus 

en ruimte om te leren en bij te sturen. 

 

De opbrengst tot nu toe wil de werkgroep nu graag nog voorleggen aan de huidige raad. 

De werkgroep zou voor dit moment aan de raad willen voorstellen de in het initiatiefvoorstel 

genoemde 5 indicatoren op te nemen in de P&C stukken en het college op te dragen dit uit te 

voeren. De werkgroep realiseert zich dat dit slechts een kleine eerste stap is.  

Daarom zou de werkgroep de toekomstige raad willen voorstellen om dit na de verkiezingen verder 

op te pakken met de in het initiatiefvoorstel genoemde aanbevelingen. 

 

7 februari 2022, 

Henk Flederus (PvdA), Geke Akkerman (GemeenteBelangen), Fre Bos (CDA) en Toine Fennis (D66). 

 

 


