
VERSLAG RAADSCOMMISSIEVERGADERING WERK EN INKOMEN

Datum: 9 mei 2019
Plaats: Nieuwe raadzaal
Tijd: 20.00 - 21.30 uur

Aanwezig: W.H. Koks (voorzitter), J. Been (GroenLinks), F.T. Folkerts (GroenLinks), J.P. Loopstra 
(PvdA), T.J. Bushoff (PvdA), B. Benjamins (D66), P. Huininga (D66), D. Brandenbarg (SP), E. 
Akkerman (VVD), P. Rebergen (ChristenUnie), T. van Zoelen (PvdD), R. Bolle (CDA), D. Mellies 
(100% Groningen), L. van der Laan (Stad en Ommeland), N. Berenschot (Student en Stad)
De wethouders: C.E. Bloemhoff, M.T. Gijsbertsen, P.S. de Rook, R. van der Schaaf
Namens de griffie: W.T. Meijer (commissiegriffier)
Verslag: Z. Jeuring (Notuleerservice Nederland)
Insprekers: geen

A1. Opening en mededelingen 
De voorzitter:

 Opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wethouder Gijsbertsen:

 Cliëntenraad SOZAWE: er wordt gewerkt aan een nieuwe cliëntenraad voor de nieuwe 
gemeente Groningen.

A2. Vaststelling verslag commissie 10 april 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

A3. Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A4. Afspraken en planning
a. Besluitenlijst commissie 10 april 2019
b. Lange termijn agenda (LTA)
c. Lijst initiatiefvoorstellen en moties
Dhr. Bolle (CDA):

 Motie Paddepoel: het deel van de motie over de oprichting van een winkeliervereniging is nog
niet uitgevoerd.

De voorzitter:
 Stelt vast dat de commissie ermee instemt dat deel van de motie op de LTA te plaatsen.

A5. Conformstukken
Er zijn geen conformstukken.

A6. Ingekomen stukken
Er zijn geen vragen.

A7. Rondvraag
Er zijn geen vragen.

Inhoudelijk deel

B1. Meerjarenprogramma Ruimtelijke Economie 2019-2022
(raadsvoorstel 18 april 2019)
Dhr. Rebergen (ChristenUnie):

 Vindt het een overzichtelijk document.
 Faciliteren van de groei: kan de visie op het profiel voor bestaande en nieuwe werklocaties 

wel normatief zijn? Dit in verband met het inspelen op veranderingen.
 De gemeente moet zich inzetten voor een beter imago van het mbo-vakmanschap.
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 Aandacht voor ongeschoolden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: dit moet 
meer aandacht krijgen in de uitwerking.

 De gemeente heeft een rol bij het bevorderen van startups.
 Behouden van aantrekkelijkheid: de landbouwers worden betrokken bij het ontwikkelen van 

een nieuwe aanpak. Het gebruik van streekproducten komt in de uitwerking niet terug.
 Betaalbaarheid van werklocaties is een belangrijk punt.
 De fractie ontvangt graag een toelichting op wat onder functiemenging wordt verstaan. 

Werklocaties moeten zich kunnen onderscheiden.
 Flexibel en wendbaar zijn: dit punt is goed beschreven in het stuk.

Dhr. Bolle (CDA):
 Sluit aan bij de opmerking van de ChristenUnie over de banen voor de praktisch opgeleiden. 

Er moet specifiek beleid voor komen.
 Vindt 5000 nieuwe banen tot 2022 hoog gegrepen.
 Landbouwbeleid: welke analyse heeft het college gemaakt? Is al met de sector gesproken? 

Waarom worden de voorwaarden zoals de innovatieve kringloopeconomie niet toegepast op 
andere sectoren? Kan de gemeente de genoemde punten afdwingen?

Dhr. Been (GroenLinks):
 Vindt het programma een goede uitwerking van het coalitieakkoord.
 Is blij met de versterking van het winkelapparaat in de wijken en met de broedplaatsen.
 Wat zijn de duurzame uitgangspunten bij de ontwikkeling van werklocaties en 

bedrijventerreinen? Hoe kan de raad hierop sturen?
 Houdt het college bij het binnenhalen van nieuwe werkgelegenheid rekening met de groep 

laaggeschoolden en de groep met afstand tot de arbeidsmarkt en de bedrijven die hen kunnen 
aannemen? Hoe komt dit in het programma tot uitdrukking?

 Hoe gaat het college om met transformatie gezien de krappe kantorenmarkt?
Dhr. Van der Laan (Stad en Ommeland):

 Vraagt zich af of het budget van 300.000 euro wel bij de ambities past. Er gaat veel meer geld 
naar het binnenstadsprogramma.

 Mist passages over Ten Boer en Haren. De centrumvisie Haren is belangrijk.
 Omgevingsvisie landelijk gebied: hoe gebeurt dat vanuit Next City?

Dhr. Benjamins (D66):
 Vindt het een goed en helder programma.
 Verduurzaming van de ruimte moet meer aandacht krijgen.
 Diversiteit van winkeltypes staat onder druk ook in Haren. Het winkelaanbod is in Haren 

kwalitatief erg hoog, zeker op modegebied. Een nieuwe centrumvisie Haren is noodzakelijk.
 Marketing Groningen en VVV Groningen kunnen het dorpshart van Haren goed doen. Wat 

vindt het college?
Mw. Akkerman (VVD):

 Leest dat het programma investeringen, risico’s en opbrengsten eerlijker wil verdelen. 
Volgens de fractie is het eerlijk als meer investeringen en risico’s tot meer opbrengsten leiden.

 Kan zich vinden in de opgaves. Sporen tariefsverhogingen met het verhogen van 
aantrekkelijkheid?

 Hoe wil het college het bieden van ontwikkelruimte vormgeven? Dit moet met concrete acties.
Dhr. Brandenbarg (SP):

 Sluit aan bij de opmerking over praktisch opgeleiden en de maakindustrie.
 Waarom meer ruimte zoeken voor bedrijventerreinen als de bestaande nog niet vol zijn?
 Meer bomen op bedrijventerreinen zou goed zijn.
 Aandacht voor kleinere winkelcentra is nodig.

Dhr. Mellies (100% Groningen):
 Is blij met het bevorderen van de startupcultuur in Groningen. Betaalbaarheid is een belangrijk

aspect. Het parkeren moet mogelijk blijven.
 Is blij met de voornemens in het programma en deelt de kijk op de knelpunten zoals 

bereikbaarheid.
Mw. Berenschot (Student en Stad):

 Is blij met de aandacht voor broedplaatsen en incubators. De gemeente moet ondernemers 
blijven helpen bij het vinden van een werkplek.
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 Evenementen Suikerunieterrein: hoe worden de activiteiten op de andere twee 
festivalterreinen beter gewaarborgd?

 Wat is de visie van het college op campus Zernike?
Dhr. Van Zoelen (PvdD):

 Legt liever de aandacht op ecologische groei in plaats van op economische groei. De fractie is 
voor stimulering van lokale ambacht met aandacht voor de druk op grondstoffen en milieu.

 Uitbreiding van bedrijventerreinen: bestaande terreinen kunnen veel beter worden gebruikt. 
Extra bomen op bedrijventerreinen is een goede zaak.

 Landbouw: de focus op milieuvriendelijke landbouw is goed. Plantaardig voedsel vergt 
aandacht. Ook kleding heeft dezelfde benadering nodig.

 Bestaande broedplaatsen hebben een belangrijke functie vanwege het netwerk. Bij verhuizing 
moet dit netwerk in stand blijven.

Dhr. Loopstra (PvdA):
 Vindt het goed dat een link naar energietransitie wordt gelegd.
 De stad heeft het bedrijfsleven nodig om de doelen te bereiken.
 Deelname aan het arbeidsproces: meer dan 20.000 mensen staan aan de kant.
 Hoe wordt de link gemaakt tussen de nieuwe banen vanuit de energietransitie en de 

werkzoekenden?
 De fractie vindt de wijkeconomie belangrijk zoals het wijkbedrijf Selwerd. Dit verdient 

navolging. Wat vindt het college?
 Waarom worden sociale ondernemingen niet genoemd?
 Herijking retail en overnachtingenmarkt: is de verhouding winkels-horeca verstoord?
 Het mkb is een belangrijke banenmotor. Het is mooi dat de belangrijkste 

werkgelegenheidsgroei op de bedrijventerreinen plaatsvindt. Daar staan Groninger bedrijven.
Wethouder De Rook:

 Zegt dat de visie uit Next City is vertaald. Het gaat over zaken op het snijvlak van economie 
en ruimtelijke ordening.

 Legt uit waarom het stuk uitgebreid ingaat op kennisintensieve bedrijven: dat heeft te maken 
met de campusontwikkeling.

 Broedplaatsen moeten voldoende plekken kunnen vinden. Keuzes van de gemeente zijn nodig.
 De arbeidsmarkt is de grootste uitdaging voor de komende vier jaar. Er is een grote mismatch 

in de vorm van een tekort aan geschikt personeel.
 De inclusiviteit is de tweede grote doelstelling en uitdaging: dat gaat over het investeren in de 

arbeidsmarkt zodat alle mensen ook op lange termijn maatschappelijk relevant actief zijn.
 Het college geeft hoge prioriteit aan beide uitdagingen en zal het doel van de inclusiviteit in 

het economisch programma uitwerken. Dit komt eind van het jaar naar de raad.
 Het college komt met een actieplan sociaal ondernemen.
 Agrarisch beleid: het ruimtelijke aspect is hier niet uitgewerkt. Wethouder Jongman komt met 

een actieplan over agrarisch beleid naar de raad.
 Duurzaamheid en energietransitie: naast woningen moeten bedrijven vergroenen. Groene 

economie is een speerpunt van het college.
 Energietransitie heeft hoge prioriteit en staat in het economisch programma. De drie pijlers 

van energietransitie zijn: instrumenten, regelgeving en groene economie. Groene economie en 
energietransitie komen in het najaar naar de raad via het economisch programma.

 Bedrijventerreinen: het college beschrijft wat wenselijk is maar schrijft niet voor. Via andere 
beleidsterreinen komen andere daaraan gerelateerde doelen aan de orde.

 Het budget: het eerste jaar begint het college met plannen maken. Voor het vestigingsklimaat 
is een veelvoud beschikbaar. Via samenwerking met partners komen hopelijk externe gelden 
beschikbaar.

 Als samen met private partners wordt geïnvesteerd, moet de winst eerlijk worden verdeeld.
 Groei banen: de verwachting van vijfduizend extra banen kan eventueel worden aangepast.
 Haren en Ten Boer: op pagina 9 staat het een en ander.
 Binnenkort komt het college met een voorstel voor het Haderaplein in Haren en met een 

toelichting op hoe het college bezig is met het uitbouwen van de omgevingsvisie Next City tot
een omgevingsvisie voor de gehele gemeente.
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 Winkelgebied Haren: dit gebied heeft veel potentie en de gemeente wil dit samen met de 
ondernemers oppakken.

 Naast aantrekkelijkheid is de kwaliteit van de omgeving van groot belang in een groeiende 
gemeente.

 Beschikbare kavels op bedrijventerreinen: bedrijven hebben hun voorkeur voor het oostelijk 
of westelijke deel van de stad.

 Het vergroenen van bedrijventerreinen wordt al opgepakt.
 Het is goed om ook naar kleine winkelcentra te kijken. Het college deed dit al in bijvoorbeeld 

De Wijert.
 De herijking van retail en horeca gaat over de menging van beide.

Wethouder Van der Schaaf:
 Haren: de gemeente zal samen met de ondernemers de centrumvisie aanscherpen.
 Haderaplein Haren: het college komt voor de zomer met een voorstel. In de commissie Ruimte

en Wonen doet de wethouder volgende week een mededeling.
 Transformatie werken naar wonen: het college gaat er terughoudender mee om.
 Overnachtingenmarkt: het college komt met een voorstel over short stay en Airbnb.
 Suikerunieterrein: er komt een voorstel over woonplekken tot 2030.

Het voorstel gaat als stuk met 1-minuutinterventie naar de raad van 29 mei 2019.

B2. Plan Extra inzet scholing participatie 2019
(collegebrief 27 maart 2019)
Dhr. Bushoff (PvdA):

 Hecht waarde aan de individuele studietoeslag. De regeling moet nog meer bekendheid 
krijgen en ook voldoende budget behouden. Welke maatregelen heeft de minister voor ogen? 
Is de financiering van de projecten onzeker?

Mw. Folkerts (GroenLinks):
 Zegt dat de bekendheid van de regeling is toegenomen. Dit moet zo doorgaan.
 Met het budget worden prachtige projecten betaald.
 De fractie is net als de PvdA bezorgd dat projecten mogelijk moeten worden gestopt vanwege 

landelijke maatregelen. Wat vindt het college?
Dhr. Mellies (100% Groningen):

 Zegt dat er voldoende communicatie is geweest. De vraag is of de voorzieningen aansluiten op
de behoefte. Spreker denkt aan de bijstand op maat: daar zijn nieuwe cursussen mogelijk.

 Bijstand op maat: kan de groep worden uitgebreid gezien de dreigende onderbenutting van het
budget?

 De fractie is voor het voortzetten van de voorziening.
Mw. Huininga (D66):

 Vindt de regeling erg nuttig. De gemeente moet doorgaan met er bekendheid aan te geven.
 Kan DUO de regeling onder de aandacht brengen van studenten die een lening aanvragen?
 Het is goed het restant budget te gebruiken voor scholing en participatie.
 Hoe is de prioritering qua bedragen tot stand gekomen?
 Wat wil het college bereiken met de inzet van de extra gelden? De raad kan dan volgend jaar 

het gewenste resultaat toetsen.
Dhr. Rebergen (ChristenUnie):

 Is positief over de gekozen trajecten. Hoe structureel zijn de projecten?
Mw. Akkerman (VVD):

 Vindt de motie goed uitgevoerd. De regeling is goed bekend.
 Het extra geld wordt goed ingezet. Het is goed dat de raad de te bereiken effecten van tevoren 

weet. Wat vindt de wethouder?
Dhr. Brandenbarg (SP):

 Vindt het een prima plan en een prima inzet van gelden.
 Gezien de omvang en de toename van de bestede middelen kan het budget nog veel hoger 

worden.
Dhr. Van der Laan (Stad en Ommeland):
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 Zegt dat zijn partij de motie als enige niet heeft gesteund. Het college moet doorgaan met de 
alternatieve projecten en die structureel maken. De fractie vindt dat niet moet worden geleurd 
met het geld want het komt blijkbaar niet op.

Mw. Berenschot (Student en Stad):
 Vindt het goed dat meer mensen gebruikmaken van de studietoeslag.
 De bekendheid kan worden vergroot via onderwijs en de mensen die er recht op hebben.
 De fractie wil graag een toezegging dat het bedrag van de studietoeslag wordt vastgesteld op 

25% van het minimumjeugdloon en dit bedrag voor alle leeftijdsgroepen gelijkstellen.
Dhr. Bolle (CDA):

 Vindt het knap dat de motie dit effect heeft.
Dhr. Van Zoelen (PvdD):

 Vindt dat de uitvoering van de motie een mooi effect heeft gehad.
 Sluit aan bij de opmerking over het structurele karakter van het geld.

Wethouder Bloemhoff:
 Zegt dat het college hard heeft gewerkt om dit resultaat te behalen.
 Gaat de regeling verdere bekendheid geven. Daarvoor is 150.000 euro beschikbaar.
 Geeft een toelichting op de stand van zaken in Den Haag. De vraag is hoe meer studenten 

kunnen worden betrokken en wat het kabinet zegt over de hoogte. Mogelijk gaat DUO de 
regeling uitvoeren.

 Groningen heeft voor 20% van het minimumjeugdloon gekozen. De bedragen verschillen 
daarom tussen 18 en 23 jaar. De hoogte is afhankelijk van de landelijke discussie.

 Toekomstige financiering: ook hier is een landelijke discussie gaande namelijk over een 
verhoging van de bijdrage voor laaggeletterdheid. Het college vindt dat sprake is van 
belangrijke projecten die doorgang moeten vinden.

 Bijstand op maat: de gemeente kan tussentijds geen resultaten van het experiment krijgen 
omdat het een onderzoeksfase in overleg met het Rijk is. In het najaar komen de eerste 
resultaten.

 De prioritering: de projecten zijn gekozen om de mensen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt te ondersteunen.

 De gewenste effecten: de wethouder zal de raad over de resultaten van de uitgevoerde 
projecten informeren zodra het landelijk overleg over de studietoeslag is afgerond.

De brief gaat als stuk met 1-minuutinterventie naar de raad van 29 mei 2019.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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