
 
 

Aan:  College van burgemeester en wethouders van Groningen 

T.a.v.:  Mevrouw I. Diks 

Datum:  22 maart 2021 

Ons kenmerk: CRB 2021-01  

Onderwerp:  Welke waarde wordt gehecht aan het advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen? 

  

Geacht college, geachte mevrouw Diks, 

Eind vorig jaar, bij de discussie over de instelling van een nieuwe Cliëntenraad, is door uw college – 
en ook door de raad bevestigd – dat er grote waardering was en is voor het werk van de ‘oude’ 
Cliëntenraad. Dat adviezen van de Cliëntenraad zeer serieus worden genomen. 
 

Op 18 februari j.l. ontvingen we namens wethouder Diks het verzoek om ‘niet later dan 1 maart’ een 

advies uit te brengen over een te verschijnen collegebrief  “Inzet armoedemiddelen 2021 en 

terugblik 2020” zodat dit advies in het collegeberaad van 9 maart kon worden meegenomen. 

Op 1 maart hebben we daarover ons advies uitgebracht  aan het college.  ( zie bijlage) 

 

Op 16 maart zagen we dat de op 15 maart gedateerde collegebrief over dit onderwerp op de 

gemeentesite is gepubliceerd. 

In die brief wordt met geen woord gerept over het advies van de Cliëntenraad. 

Alleen wordt aan de allerlaatste regel van de door ons ontvangen concepttekst van de collegebrief 

“in samenwerking met de Cliëntenraad” toegevoegd. 

 

Natuurlijk zijn we als Cliëntenraad ons er terdege van bewust dat wij een adviesorgaan zijn en dat het 

college daar een eigen afweging over kan en mag maken. 

Maar wat is de zin en de waarde van ons advies als dat nergens in de bedoelde brief terugkomt? Dat 

nergens staat dat het college de Cliëntenraad om advies heeft gevraagd en er vervolgens ook nog 

eens geen letter aan heeft besteed? 

 

We gaan er maar van uit dat dit een eenmalige ‘vergissing’ is geweest. 

Dat het college alsnog de gemeenteraad informeert over het advies van de Cliëntenraad en de 

gemeenteraad én de Cliëntenraad op de hoogte stelt van haar bevindingen en conclusies over dit 

advies, alvorens de behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt. 

 

Graag horen we per omgaande uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans Alderkamp 

 

Voorzitter a.i. Cliëntenraad Werk en Inkomen 



I.a.a.: 

De gemeenteraad 
De vakdirecteur Aaldert van Lingen 

Adviesraad Sociaal Domein Groningen 


