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Geachte leden van de raad, 

 

 
Uw raad heeft tijdens verschillende gelegenheden de wens geuit om meer zicht te krijgen op wat 

wij als gemeente doen om de armoedeproblematiek structureel aan te pakken. We voorzien hierin 

met het magazine dat we u hierbij aanbieden. U vindt hierin onder andere een overzicht van de 

activiteiten die we nu uitvoeren en onze voornemens om de aanpak van armoede verder te 

verbeteren. In deze brief gaan wij in op enkele aanvullende vragen van uw raad over de 

armoedebestrijding. 

 

Armoederegisseur 

De gemeente heeft sinds 2 jaar een armoederegisseur. Uw raad heeft in december jl. besloten  de 

inzet te continueren en daarbij heeft u gevraagd om meer informatie over de activiteiten van de 

regisseur. Aanvullend op het overzicht dat bij de stukken van december zat, vindt u in het 

magazine een interview met de regisseur en een overzicht van haar doelen in het komende jaar.  

 

Effect armoedebeleid 

Uw raad heeft ook de behoefte geuit aan het stellen van meetbare doelen voor onze 

armoedeaanpak zodat we kunnen monitoren wat het effect is van onze inzet. Dat is een lastige 

opgave. Wat we hebben, zijn de aantallen cliënten van BWRI en GKB, en cijfers die het bereik 

aangeven van ons Meedoenfonds. Daarnaast verstrekken het Centraal Bureau voor de Statistiek en 

het Sociaal Cultureel Planbureau regelmatig cijfers over het aantal huishoudens dat een laag 

inkomen heeft. Kanttekening bij deze cijfers is dat ze maar één facet van armoede meten, 

namelijk inkomensarmoede. Armoede gaat niet alleen over een laag inkomen maar ook over 

achterstanden op het gebied van huisvesting, opleiding, gezondheid, werk en maatschappelijke 
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participatie. De gemeentelijke inzet is gericht op het verbeteren van de situatie op alle 

leefgebieden. De effecten van die integrale aanpak zijn moeilijk in cijfers te vatten, al gaan we 

wel een poging doen met de kengetallen die ontwikkeld worden om de voortgang te meten van de 

strategische visie op het sociaal domein. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


