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Onderwerp: zienswijze initiatiefvoorstel armoedebeleid

Geachte leden van de raad,

Wij hebben met waardering kennisgenomen van het initiatiefvoorstel van de werkgroep Sociaal 
Domein en de Auditcommissie over het armoedebeleid. Het is goed om te zien dat de werkgroep 
nog in deze raadsperiode met een concreet voorstel is gekomen. Graag geven wij er in deze brief 
een korte zienswijze op. 

Indicatoren
De werkgroep stelt voor om de volgende indicatoren op te nemen in de P&C cyclus:
1. Het % van de huishoudens dat kampt met problematische schulden. 
2. Het % van de huishoudens dat 2 of meer voorzieningen gebruikt. 
3. Het monitoren van de Cito scores basisschoolleerlingen in Midden-Groningen in relatie tot het 

landelijk gemiddelde. 
4. Het monitoren van het aantal kinderen/gezinnen dat meedoet aan het Meedoenfonds.
5. Het monitoren van het aantal gezinnen in een situatie waarbij meer (deeltijd) werken leidt tot 

een armoedeval. 

Wij onderschrijven de visie van de werkgroep dat dit indicatoren zijn die een goed beeld geven van 
de sociale achterstanden in Midden-Groningen. Bij indicator 5 plaatsen wij echter wel de 
aantekening dat deze niet is te realiseren. De huishoudens die geconfronteerd worden met een 
armoedeval zijn maar ten dele in beeld. De armoedeval speelt immers niet alleen bij mensen die 
vanuit de bijstand de stap naar werk maken. Bovendien maakt maar een deel van de 
bijstandsgerechtigden die werk vinden gebruik van het aanbod dat we doen om de financiële 
situatie vóór (bijstand) en ná (werk) te laten berekenen. 
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We begrijpen de wens om beter zicht te krijgen op de problemen die ontstaan door de armoedeval, 
maar ontraden om bovengenoemde redenen het opnemen van deze indicator in de P&C cyclus. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


