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Amendement 

oorstel nr 08. Rekenkamerrapport Armoedebeleid 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 29 april 2021 

Helder rapport van de Rekenkamer zoals al aangegeven in de raadscommissie, met als 
kernboodschap dat de Raad meer aan het roer moet staan i.p.v. een beetje over de railing te hangen 
en kijken hoe het schip ergens op afstevent. Het doel, de horizon, moet duidelijk zijn. 

In de commissie waren nagenoeg alle partijen het eens over dat de kaderstellende en controlerende 
rol van de Raad duidelijker moet zijn. Dit was prettig om te mogen vaststellen. 

Centraal staat de vraag: Wat willen we bereiken en hoe? Gaan we met kritische prestatie indicatoren 
(KPI) aan de slag zoals werd voorgesteld of zijn er ook andere varianten of een combinatie hiervan. 

ls je googelt dan zie je dat meerdere gemeenten met deze materie hebben geworsteld en dat het 
hun gelukt is daar een oplossing voor te vinden. Als voorbeeld willen we verwijzen naar de gemeente 
Overbetuwe (KPI- Monitor Sociaal Domein 2e kwartaal 2019-b1z. 27 en 28). Onze indruk is dat we het 

iel niet opnieuw hoeven uit te vinden maar dat we op basis van de informatie die we wel hebben 
onze doelen kunnen bepalen en de wijze waarop. 

Onze vraag aan de andere partijen is dan ook: Geven we de opdracht aan de werkgroep Sociaal 
Domein of aan de Audit-commissie of wellicht een combinatie of een zelfstandige commissie? Of zijn 
er andere ideeën? Het onderstaande amendement kunnen we dan invullen. 

Ondergetekenden) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt: 

1. In te stemmen met de bevindingen en conclusies uit het voorliggende rapport van de 
Rekenkamercommissie en aan de werkgroep Sociaal Domein en Audit-commissie opdracht 
te verlenen om hieraan in onderlinge afstemming nadere invulling te geven. 

Slochteren, 

Namens de fractie (s) 

Gemeentebelangen Midden-Groningen 

arkus Ploeger Martine Feenstra 
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griffier. 

Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 

Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 

Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter —met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde —oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


