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VERSLAG VERGADERING GECOMBINEERDE RAADSCOMMISSIES 

 

BEGROTING 2014 PROGRAMMA 2: ECONOMIE EN WERKGELEGENHEID 

 

Datum: 6 november 2013 

Plaats: Oude raadzaal 

Tijd: 09.30 – 10.00 uur 

 

Aanwezig: dhr. P.S. de Rook (voorzitter), mw. M. Dekker (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. 

J.H. Sipma (VVD), dhr. R.A. Koops (VVD), mw. A. Postma (GroenLinks), mw. A.M.J. Riemersma 

(Stadspartij), dhr. R.P. Prummel (Stadspartij), dhr. J.P. Dijk (SP), dhr. J.H. Luhoff (D66), dhr. B. 

Benjamins (D66), dhr. W. Neutel (CDA), dhr. M. Verhoef (ChristenUnie), dhr. M. van den Anker 

(Student en Stad) 

Wethouder: dhr. J.M. van Keulen 

Namens de griffie: mw. A. Weiland (commissiegriffier) 

Verslag: dhr. Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland) 

 

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Mw. Riemersma (Stadspartij): 

 Essent: spreker vraagt het college de vinger aan de pols te houden om te voorkomen dat het 

bedrijf over vijf jaar alsnog de stad verlaat. 

 Schoonmaakacties: de fractie is voor het door de gemeente in dienst nemen van 

schoonmakers. De privatisering dient daarom te worden teruggedraaid. 

 Bedrijvigheid in de wijken: het is positief dat het college dit bevordert. Echter, kan de groei 

van het aantal patatzaken worden tegengegaan? 

 Creatief ondernemerschap in het Ebbingekwartier: kan op de ring een verwijsbord naar dit 

gebeid worden geplaatst? 

Dhr. Koops (VVD): 

 De bezuiniging op het onderdeel economie is erg omvangrijk. 

 Het is positief dat G-kracht wordt omgezet naar het cofinancieringfonds. Hoe wordt bij de 

uitwerking geborgd dat voldoende aandacht bestaat voor werkgelegenheid in het mkb? 

Dhr. Van den Anker (Student en Stad): 

 De fractie is het niet eens met de keuzes van het college: de bezuinigingen bij dit onderdeel en 

vooral bij G-kracht zijn te groot. De fractie wil een meer onderbouwde bezuiniging met een 

omvang zoals de generieke kortingen bij andere programma’s. 

 De fractie stelt vragen bij het omzetten van G-kracht in het cofinancieringfonds. Er lijkt sprake 

te zijn van dubbel labellen. 

 Hoe kan met deze bezuinigingen het aantal starters en het aantal bedrijfsvestigingen stijgen? 

Mw. Postma (GroenLinks): 

 De fractie is verbaasd over de bezuinigingen op G-kracht en vooral die op 

binnenstadmanagement, toerisme, Akkoord van Groningen en evenementen. Juist deze 

segmenten draaien goed. Waarop is deze keuze gebaseerd? 

 Stichting OTP en de bijdrage van de gemeente: wanneer wordt het bestuur geïnformeerd? 

Dhr. Luhoff (D66): 

 De fractie vindt de bezuiniging op dit programma erg groot. 

 G-kracht en het cofinancieringfonds: hoe kan worden gewaarborgd dat ook in 2014 kan 

worden ingespeeld op kansen die zich dan voordoen? 

 Akkoord van Groningen: de fractie vindt de bezuiniging pijnlijk. De samenwerking met de 

RUG en de Hanzehogeschool zou structureel moeten zijn en daarin voorziet het 

cofinancieringfonds niet. 
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 Bedrijventerreinen: zijn er signalen waar tijdens het begrotingsdebat rekening mee moet 

worden gehouden? 

Dhr. Verhoef (ChristenUnie): 

 Is het eens met de opmerkingen van Student en Stad en GroenLinks over G-kracht en het 

Akkoord van Groningen. 

 Winkelcentrum Paddepoel: het staat het met de knelpunten bij de renovatie? 

 De warenmarkt: kunnen de kramen minder verspreid worden opgesteld? 

 Herinrichting Boterdiep: de fractie vraagt het college samen met de winkeliers en het 

Ebbingekwartier werk te maken van een oost-westfietsverbinding. 

Dhr. Dijk (SP): 

 Vraagt zich af of het nog de taak van de gemeente is om economisch beleid te ontwikkelen. 

 De cofinanciering van Energy Valley: graag een reactie van het college op het rapport van de 

Noordelijke Rekenkamer. 

 Evaluatie Innovatienota 2013: waarom gebeurt dit al in 2014? 

Dhr. W. Neutel (CDA): 

 Is het ermee eens om minder te investeren in netwerkvorming bij ondernemers. 

 Wordt de aanpak voor wijkeconomie geëvalueerd en zo ja, wanneer? 

 De extra aanpak voor de binnenstad is goed, maar het mag niet ten koste gaan van de wijken. 

 Akkoord van Groningen: op welke manier wordt het mbo betrokken? 

Mw. Dekker (PvdA): 

 De centrale vraag is of met deze bezuinigingen de ambities kunnen worden waargemaakt. 

 G-kracht: de fractie deelt de al geuite zorgen. De investeringen in toerisme en 

binnenstadmanagement lopen terug. Waarom verdwijnt de toeristische monitor? 

 De fractie deelt de zorgen van de ChristenUnie over de warenmarkt. 

 Wijkeconomie: graag ook aandacht voor de buurtvoorzieningen. 

 Ciboga: de fractie is blij met de ontwikkelingen. 

 Het is goed dat het cofinancieringfonds er komt. Hoe wordt dit georganiseerd? 

Wethouder Van Keulen: 

 Het klopt dat er binnen dit programma flink wordt bezuinigd. Aan de andere kant zijn er grote 

kansen voor het ondernemersfonds, samen met het cofinancieringfonds. In het nieuwe 

economische beleid worden investeringen door gemeente en ondernemers samen gedaan. Met 

het cofinancieringfonds wordt de lokale en regionale economie een stevige impuls gegeven. 

 De bezuiniging binnen dit programma zijn verantwoord. 

 Ondanks minder middelen voor G-kracht, werkt de gemeente wel degelijk aan versterking van 

de lokale economie. In het Akkoord van Groningen blijven aanzienlijke middelen om de 

activiteiten door te zetten. 

 Bij het cofinancieringfonds zijn mkb’ers betrokken. 

 Essent: het bedrijf beslist over de plaats van vestiging. De wethouder heeft regelmatig contact. 

 Schoonmakers: binnen deze aanbestedingsperiode lukt het niet de schoonmakers weer bij de 

gemeente te laten werken. Het is een discussie voor de volgende raadsperiode. 

 Bedrijvigheid in de wijken: de gemeente wil niet ingrijpen in de soort bedrijvigheid die zich 

vestigt. 

 Het is niet mogelijk op de ring verwijsborden te plaatsen zoals mevrouw Riemersma voorstelt. 

De verwijzingen naar Zernike worden wel verbeterd. 

 De evaluatie van de wijkeconomie is een maand geleden al verschenen. 

 Akkoord van Groningen: de wethouder zal zich inspannen om mbo en vwo erbij te betrekken. 

 Toerisme en binnenstadmanagement worden gestimuleerd vanuit het cofinancieringfonds. 

Door het samenwerken, blijven activiteiten op peil. 

 G-kracht, de vraag van dhr. Luhoff over het financieren van structurele activiteiten na 2014: 

dit wordt bepaald op basis van het nog op te stellen nieuwe economische programma. 

Hierover beslist het nieuwe college. 

 Bedrijventerreinen en grexen: er zijn geen signalen dat er moet worden afgeboekt. 
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 Stichting OTP en de bijdrage van de gemeente: het punt is wel degelijk besproken in de Raad 

van Bestuur; de stichting moet op de hoogte zijn. De wethouder komt er nog op terug. 

 Winkelcentrum Paddepoel: de gemeente probeert zaken vlot te trekken, maar is afhankelijk 

van derden. 

 De warenmarkt: de wethouder en wethouder Visscher zijn regelmatig met betrokkenen in 

gesprek om zaken te verbeteren. Ook hier spelen derden een rol. 

 Herinrichting Boterdiep: de wethouder zegt toe samen met gebruikers en bewoners te kijken 

naar een oost-westfietsverbinding. 

 De wethouder is het met de SP eens dat het mkb een belangrijke rol vervult in de stad. De 

uitdaging is het mkb te betrekken bij het onderwijs en de kennisinstellingen. 

 Energy Valley: er vindt een evaluatie plaats van de clusterorganisaties zoals Energy Valley. 

 Cofinancieringfonds, G-kracht en dubbel labellen: een deel van G-kracht gaat naar het 

cofinancieringfonds en blijft bestemd voor het economisch beleid. 

 Evaluatie Innovatienota: de wethouder komt terug op de vraag of de evaluatie in 2014 of op 

een ander moment plaatsvindt. 

 

De voorzitter sluit de vergadering om 10.00 uur. 


