
MEMO

Aan Commissie Werk en Inkomen

Van  Sjoerd Wannet / 06 205 41 524 / sjoerd.wannet@groningen.nl 

Afdeling Griffie

Datum 27 november 2019

Onderwerp Uitnodiging commissie werk en inkomen

Geachte commissieleden,

Namens uw voorzitter, W. Koks, nodig ik u uit voor de gecombineerde commissie van woensdag 11 december 

2019 om 16:30 in de oude raadszaal te Groningen. Deze brief geeft een korte toelichting op de stukken die 

geagendeerd zijn. 

Conformstukken 

Er zijn geen conformstukken geagendeerd voor deze agenda. 

Inhoudelijk deel

Nieuwe economische agenda 2020-2022, Your business your Future

Dit raadsvoorstel is de economische uitvoeringsagenda voor de gemeente Groningen en behelst de jaren 2020 

tot 2022. De missie van de nieuwe agenda is om samen met partners in te zetten op het creëren van een 

toekomstbestendige Groningse economie, met kansrijke banen nu en in de toekomst. Een inclusieve, bruisende 

economie, waar ruimte is voor creativiteit, ondernemerszin en oog voor leefkwaliteit van iedere inwoner. Het 

doel is de verdere groei van de werkgelegenheid in de periode 2020-2022 met 5.000 banen. 

In het programma zijn vijf speerpunten opgenomen, te weten: 

1) Arbeidsmarkt;

2) Energietransitie;

3) Digitale economie; 

4) Gezondheidseconomie; 

5) Creatieve industrie. 

Daarnaast zijn er ‘doorsnijdende’ thema’s die essentieel zijn voor de uitvoering, te weten: 

- Basis dienstverlening;

- Campus Groningen;

- Start-up en Scale-up klimaat;

- Ondernemen met impact;

- Talentontwikkeling;

- Internationalisering;
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- Circulaire economie;

- Binnenstad;

- Dorpskernen en wijken. 

In de periode 2020-2022 wordt in totaal €3 miljoen ingezet, dat geld wordt als volgt verdeeld: 

Thema Budget
Energietransitie €600.000,-
Digitale economie €600.000,-
Gezondheidseconomie €300.000,-
Creatieve industrie €300.000,-
Arbeidsmarkt €450.000,-
Doorsnijdende thema’s €750.000,-
Uw raad wordt gevraagd in te stemmen met deze economische agenda en de budgetten die daarmee 

samenhangen. 

 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, VVD, D66, PvdD, GL en SP.

Founded in Groningen

Deze brief informeert u raad over de voortzetting van het programma Founded in Groningen 2020-2022. Het 

doel van dit programma is het verbeteren van het start-up klimaat door betere samenwerking met als resultaat 

meer en betere startups en scale-ups. De belangrijkste kernactiviteiten van Founded in Groningen zijn: 

profileren, inspireren en relatiemanagement. De ambitie is dat Groningen gaat behoren tot de top van de 

Nederlandse ecosystemen waarin: 

- Startups hun eigen weg vinden in het ecosysteem;

- Minimaal 500 banen zijn gecreëerd door start-ups en scale-ups;

- Tien of meer start-ups (opgericht tussen 2015 en 2020) doorgroeien naar de scale-up fase;

- Minimaal 40 uitgeven startup visa aan buitenlandse startups waarvan er zich 20 definitief hebben 

gevestigd in Groningen;

- 50% van de startups bijdraagt aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. 

De uitdagingen om dit te creëren zijn als volgt: 

- Een inzichtelijk ecosysteem creëren; 

- Het creëren van het juiste investeringsklimaat;

- Voldoende beschikbaarheid van talentvolle mensen;

- Toegang tot de markten vereenvoudigen. 

Het budget voor Founded in Groningen is €705.000,- daarvan komt €352.500,- van de gemeente Groningen en 

€352.500,- van de provincie Groningen. De kosten worden gedekt uit het budget voor het economische 

programma. 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, CU, GL en SP. 

Agrarische sector

Door de gemeentelijke herindeling van de voormalig gemeente Groningen, Ten Boer en Haren is de agrarische 

sector in de gemeente Groningen in omvang toegenomen. Deze brief handelt over het agrarisch beleid maar niet 
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over de stikstof problematiek. 

De afgelopen tijd zijn de volgende zaken onderzocht: 

- De grote van de agrarische sector in Groningen. In totaal zijn er 200 agrarische bedrijven met 400 

banen (part- en fulltime). 

- De wettelijke kaders. Dat zijn de wet milieubeheer, het besluit landbouw milieubeheer, de wet 

ruimtelijke ordening en de wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

- De rol van de gemeente in relatie tot het Rijk en de Provincie. De gemeente heeft de volgende rollen: 

Ruimtelijke ordening en handhaving daarvan, ontwikkeling van nieuwe ruimtelijke plannen en 

beoordelen van nieuwe (agrarische) initiatieven en onderhoud van wegen, bermen-bosschage-

watergangen en gladheidsbestrijding. 

- Met wat voor beleidsterreinen heeft landbouw een relatie. Dat is met de voedselvisie, met de 

klimaatagenda, met het groenplan, met het nationaal park de Drentsche Aa, met biomassa, met de 

regionale energiestrategie en met zonne-energie, 

- Hoe wij kunnen samenwerken de sector en de provincie. Er is een structureel landbouwoverleg met 

vertegenwoordigers van LTO-noord. De gemeente haakt aan bij de nieuwe landbouwvisie die vanuit 

agro agenda noord Nederland wordt opgesteld door de provincie Groningen.    

Na alles onderzocht te hebben kiest het college ervoor om geen apart agrarisch beleid op te stellen. Dit omdat 

landbouw verweven is in een veelvoud aan beleidsinitiatieven en dat landbouw daar een prominente plek in 

krijgt. Ook is er structureel overleg tussen de vertegenwoordigers, de provincie en de gemeente. 

Bespreking is aangevraagd door: PvdA, PvdD, SP en GL.

Met vriendelijke groet,

Namens de voorzitter, 

Sjoerd Wannet

Raadsadviseur a.i. 


