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GEMEENTERAAD VAN 1 JULI 2020 15.00 UUR 
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1 Opening, dichttijd voor de Stadsdichter en mededelingen 
00:00:00 
Voorzitter: Dames en heren, heel hartelijk welkom op deze prachtige locatie. Voordat ik de 

mededelingen doe beginnen we met een gedicht van onze stadsdichter dichter Renée Luth. 

00:23:01 
Mevrouw Luth: Dank u wel, burgemeester. Fijn om jullie allemaal weer in levenden lijve te 

zien in plaats van zo'n feed die niet helemaal werkt. Corona-interbellum. Laatste 

latexhandschoenen kruipen uitgeput in afvalbakken. Ziekenzalen ademen weer. Pakken 

kunnen voorlopig uit. Er klinken weer geluiden in gangen en tuinen. Het podium roept 

zachtjes of de lampen weer aan mogen. De kunst is bijna opgedroogd. Halflege flesjes 

ontsmettingsmiddel staan nog bij ingangen te zingen. Maskers nestelen zich op onze 

neuzen. Vragenlijsten hikken nog namen en symptomen op. Aarzelend zoeken we de 

buitenlucht. De stad vult zich opgelucht en afwachtend met voetstappen. Het museum trekt 

nieuwe blikken open. De Folkingestraat draagt weer toeristen op gele handen van steen. De 

Martinitoren voelt zich weer gezien. Wij zwermen weer rond terrassen. Tafels en pleinen als 

bijenkorven. Maar anderhalve meter blijft tussen onze huiden liggen als een waakse hond. 

Want er is nog steeds dat rotvirus dat bijt wanneer wij handen schudden of strelen. Er zijn 

spatschermen om ziektekiemen te muilkorven. Tussen onze ademteugen en kussen huist 

nog steeds vervreemding. We begroeten lang gemiste vergezichten. Onze ogen tekenen 
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nieuwe lijnen. We zwaaien naar wie komt en gaat. Hunkeren naar samen en gewoontes. 

Maar wachten tot tijd de barsten tussen ons weer zal lijmen. Dank jullie wel. 

00:24:45 
Voorzitter: Heel erg bedankt. Een gedicht om nog even weer rustig na te lezen. Maar dat 

wordt wel verspreid neem ik aan. Dat komt goed. Dan deel ik u mede dat de heer Bakker van 

de fractie van 100% Groningen afwezig is. Ook mevrouw Wobma van de SP is afwezig. Dan 

zijn er mededelingen van de kant van het college: Wethouder De Rook, wethouder 

Bloemhoff en wethouder Van der Schaaf. 

00:25:37 
Voorzitter: Wethouder Bloemhoff als eerste. 

00:25:40 

Mevrouw Bloemhoff: Dank u wel. Ik dacht dat wethouder De Rook zou starten, maar dan 

begin ik wel. Het gaat even over de zomeractiviteiten. Vorig jaar heeft u daar een motie over 

ingediend. En in de coronatijd heeft u ook vaak vragen gesteld hoe het moest met de 

onderwijskansen van kinderen en wat er deze zomer allemaal zou moeten gebeuren. Er gaan 

natuurlijk voor heel veel kinderen vakantieplannen mogelijk niet door. Veel kinderen en 

jongeren, met name in de wijken, blijven ook thuis. Om die reden is de afgelopen paar 

maanden heel hard gewerkt aan een programma met dagelijkse activiteiten gedurende zes 

weken voor een brede doelgroep. Dat programma richt zich op kinderen en jongeren tot 

drieëntwintig jaar. Zowel educatieve activiteiten als sport en spel. 

00:26:24 
Mevrouw Bloemhoff: Het wordt onder andere via het onderwijs en via de wijknieuwsbrieven 

onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. De Speeltuincentrale zal deze Groningse 

zomer extra activiteiten organiseren op zeven locaties dit keer. In zeven verschillende wijken 

worden kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar uitgenodigd om mee te doen aan 

activiteiten. In elke speeltuin duurt dit ongeveer twee weken. Er zal juist extra moeite 

worden gedaan om ook de kwetsbare kinderen te bereiken. Voor de toekomst willen we ook 

kijken of we de verbinding en samenwerking die we in deze tijd gestart zijn verder kunnen 

uitbreiden, dus dat er jaarlijks een dergelijk programma plaatsvindt in de wijken. Dank u wel, 

voorzitter. 

00:27:09 

De heer Koks: Daar heb ik een vraag over. Kan het? Ik wil graag weten of daar ook een 

overzicht van al die activiteiten beschikbaar is, want ik vind het op zich wel aardig om tijdens 

de zomer eens te gaan kijken wat er zich zoal afspeelt. 

00:27:23 

Mevrouw Bloemhoff: Voorzitter, het is een logische link naar wethouder De Rook die 

hierover gaat vertellen en daarom zouden we aanvankelijk met hem starten. 

00:27:29 
Voorzitter: Mooi bruggetje heeft u gemaakt, maar we gaan natuurlijk geen informatie 

verschaffen over de activiteiten. Dat willen we nog volstrekt geheim houden. Dat begrijpt u 

wel. Stel je voor dat er iemand komt, zeg. Wethouder De Rook. 
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00:27:44 

De heer Rebergen: Voorzitter, ik heb ook een vraag. 

00:27:45 
Voorzitter: Ja. Meneer Loopstra is dat. Nee. 

00:27:48 
De heer Rebergen: Rebergen is het. 

00:27:49 
Voorzitter: Waar? O ja, daar. De heer Rebergen. 

00:27:51 
De heer Rebergen: Dank u wel, voorzitter Ik vraag me af in hoeverre, samen met de WIJ, in 

beeld wordt gebracht welke activiteiten verder plaatsvinden in de wijken en dorpen door 

allerlei organisaties wat ook al in de zomerperiode gebeurt? 

00:28:03 
Voorzitter: Goed, dan nu de wethouder. 

00:28:04 

De heer De Rook: Ja, voorzitter. We hadden bedacht om het in iets andere volgorde te doen, 

maar als je de burgemeester wil laten lachen moet je hem je plannen vertellen. Nee, 

voorzitter, we zijn ook bij navraag van uw raad beziggeweest met precies de vragen die de 

heer Rebergen en de heer Kok zo ook stellen van: "Hoe kunnen we nou tot een programma 

komen dat makkelijk en overzichtelijk is wat er allemaal te doen is?" Zowel voor de mensen 

die hier in Groningen wonen en thuis blijven, maar ook voor andere mensen in Nederland 

die denken: "Goh, wat kan ik doen deze zomer?" Om te laten zien dat Groningen eigenlijk 

best wel een hele leuke plek is om deze zomer wat tijd door te brengen hebben wij samen 

met Marketing Groningen een website gemaakt in het kader van de Groningse zomer. Die 

kunt u allemaal vinden op groningsezomer.nl. Ook de standaardpagina's van Marketing 

Groningen die worden daar naar doorgelinkt. 

00:28:53 
De heer De Rook: Daar kunt u een overzicht van alle activiteiten zien die er deze zomer zijn 

voor allerlei verschillende doelgroepen. In wijken, maar ook in de binnenstad en ook 

daarbuiten. Als er dan nog iets mist in dat programma kunnen mensen ook daar zelf hun 

activiteiten nog aanmelden, zodat ze op die manier onderdeel worden gemaakt van die 

Groningse zomer. We zijn dus met heel veel partijen beziggeweest, zowel intern bij de 

gemeente als daarbuiten, om dit programma samen vorm te geven. Het ziet er nu al 

hartstikke mooi uit en ik denk dat de komende weken, zeker met de versoepelingen van 

vandaag, er alleen maar dingen bij kunnen komen. Dus zou ik zeggen: U bent zelf ook 

bekende Groningers, in zekere mate, dus verspreidt het verhaal vooral en help ons een 

beetje mee er reclame voor te maken. Dank u wel. 

00:29:32 
Voorzitter: Dank u zeer. Allemaal te zien op de site. Dan wethouder Van der Schaaf. 

00:29:38 
De heer Van der Schaaf: Dank u, voorzitter. Ook dit heeft een link met de Groningse zomer, 

maar het had waarschijnlijk ook wel plaatsgevonden zonder de Groningse zomer. Maar het 
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sluit wel op elkaar aan. Zoals u weet zijn we bezig met de planvorming of het programma 

van eisen voor de herinrichting van de Grote Markt. Daar heeft u het vorige week ook nog 

over gehad in uw *midden*. In het kader daarvan organiseren wij tussen twaalf en vijftien 

augustus een aantal dagen waarin de bus tijdelijk niet over de Grote Markt rijdt. We gaan 

dan verschillende dingen doen in het kader van die planvorming en het gesprek met de stad. 

We gaan alternatieve fietsroutes op het plein testen. We gaan groen toevoegen. We gaan 

ook speelgelegenheden voor kinderen toevoegen. Dat sluit ook aan bij uw eerdere 

initiatiefvoorstellen op dat gebied. We gaan in de Kreupelstraat een tijdelijk huis, tussen 

aanhalingstekens, neerzetten om te kijken hoe dat werkt. Kortom, aantrekkelijke en 

tegelijkertijd participatieve zaken die we doen om de discussie over de Grote Markt een 

impuls te geven. 

1A Vaststelling agenda 
00:30:37 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan stel ik u voor dat wij overgaan tot vaststelling van de agenda. 

Daaraan is dus toegevoegd het verzoek tot het houden van een interpellatie van de fracties 

van 100% Groningen en Student en Stad over het Noorderplantsoen. Kunnen we de agenda 

zo vaststellen? Dat is het geval.  

2 Benoeming 

2A Mevrouw P. Brouwer installeren als raadslid in verband met 

zwangerschapsverlof van mevrouw C.T. Nieuwenhout. 

Dan zijn we bij agendapunt twee. We hebben vorige week afscheid genomen van Cecile 

Nieuwenhout. Weliswaar tijdelijk vanwege de heuglijke gebeurtenis die aanstaande is. De 

fractie van GroenLinks had nog wel iemand op de lijst staan. Dat was Petra Brouwer. Oh nee, 

sorry, ik mocht geen grappen maken. Dus verzoek ik de voorzitter van de commissie 

Geloofsbrieven, de heer Ubbens, om duidelijk te maken of mevrouw Brouwer toegelaten 

kan worden tot onze raad. Meneer Ubbens. 

00:31:50 
De heer Ubbens: Dank u, voorzitter. De commissie rapporteert de raad dat zij de geloofsbrief 

en de verdere bij de kieswet gevorderde stukken heeft ontvangen, heeft onderzocht en in 

orde heeft bevonden. Gebleken is dat mevrouw Brouwer aan alle in de gemeentewet 

gestelde eisen voldoet en de commissie adviseert tot haar toelating als lid van de 

gemeenteraad. 

00:32:11 

Voorzitter: Fantastisch, mag ik dan de bode verzoeken om mevrouw Brouwer binnen te 

laten. Dan verzoek ik de leden van de raad en de publieke tribune te gaan staan. U valt 

straks met uw neus in de boter, want als u rond een uur of half twee al thuis bent dan- 

Goed, u kent de procedure. U legt de belofte af. Ik nodig u uit om mij na te zeggen: "Dat 

verklaar en beloof ik". Als u dat dan doet, dan bent u lid van onze raad. Ik verklaar dat ik, om 

tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of 

welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat 

ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk, enig geschenk of 

enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de 
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Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer 

en geweten zal vervullen. Zegt u mij na: "Dat verklaar en beloof ik". 

00:33:49 
Mevrouw Brouwer: Dat verklaar en beloof ik. 

00:34:01 

Voorzitter: Mag ik u van harte feliciteren met uw benoeming tot lid van de raad. 

00:34:32 

Mevrouw Brouwer: Dank u wel. 

Ingekomen stukken 

3A Bekrachting geheimhouding ogv ex art. 25 Gemeentewet bijlagen bij 

raadsvoorstellen 
00:34:32 
Voorzitter: Dan verzoek ik u in te stemmen met de bekrachtiging van de geheimhouding op 

grond van Artikel 25 van de gemeentewet over de wijkvernieuwing Sunny Selwerd. Dat heeft 

te maken met een aantal vertrouwelijke gegevens. Kan ik uitgaan van die bekrachtiging? Dat 

is het geval, aldus besloten.  

4 Rondvraag en interpellatie 

4A Interpellatie over Noorderplantsoen 
En dan zijn we volgens mij nu bij agendapunt vier. Dat is de interpellatie over het 

Noorderplantsoen en dat wordt voorgezeten door de vicevoorzitter, de heer Benjamins. 

00:35:18 
Vicevoorzitter: Dank u, voorzitter. Ik twijfelde nog even, omdat er nog een lijst van 

ingekomen stukken vastgesteld moest worden, volgens mij, voorafgaand aan dit agenda 

onderwerp. 

00:35:28 
Voorzitter: Ja, ik heb daar geen woordmeldingen op gekregen. Presidium, zijn die er wel? 

Niets. Verder nog in de ingekomen stukken? Niets. Dan heeft u wat tijd gewonnen, want u 

was gewoon aan het zoeken natuurlijk. 

00:35:48 
Vicevoorzitter: Nee, ik zag dat het een agendapunt was wat wij oversloegen en volgens mij 

moet dat volgens de formele route gebeuren. Goed, wij gaan een interpellatiedebat houden 

en dat interpellatiedebat is aangevraagd door 100% Groningen en Student en Stad. Dat zijn 

de twee fracties die als eerste het woord mogen voeren. Ik wil graag het woord geven aan 

mevrouw Woldhuis van 100% Groningen. 

00:36:12 
Mevrouw Woldhuis: Dank u wel, voorzitter. Allereerst wil ik een compliment maken aan het 

college, waarbij gehoor is gegeven aan de vele signalen die zijn afgegeven door de Groningse 

samenleving dat aangekondigde maatregelen veel te rigoureus waren. Dank daarvoor. Het 

Noorderplantsoen is een tuin van iedereen. Het is de nodige plek van verkoeling voor de 

vele Groningers die in een flatje of een kamer zitten te zweten. Het is de plek waar vrienden 
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elkaar ontmoeten en samen genieten van de zon. En ja, daar hoort een biertje of wijntje 

eigenlijk bij. Voor heel veel bezoekers tenminste. Je moet je gewoon thuis kunnen voelen in 

het Noorderplantsoen. De reden waarom wij als partij toch dit debat hebben aangevraagd is 

tweeledig. Enerzijds om aan te geven dat we de handhaving op alcohol op de aangewezen 

gebieden echt niet zien zitten. Op een zonnige dag zitten daar nou honderden mensen. 

Afgelopen donderdag was ik er ook nog even en ik heb geturfd. Negenennegentig procent zit 

daar met een biertje, een wijntje of een Radler in zijn handen. 

00:37:20 
Mevrouw Woldhuis: Ik kan me gewoon als raadslid ook geen voorstelling maken hoe dat te 

handhaven is. Gaan we dan echt controleren of iemand een biertje of een Radler, waar nul 

procent alcohol inzit, in handen hebben? Mensen zouden dit echt heel erg naar gaan 

ervaren en daarnaast komt het ook nog de saamhorigheid en de sfeer niet echt ten goede. 

En ik heb mezelf afgevraagd: "Waarom zit iedereen dan daar?" Met name heeft dat te 

maken, omdat dat de zonnigste plekken zijn van het Noorderplantsoen. Ik vraag me af of je 

door middel van deze maatregelen er nu echt voor gaat zorgen dat mensen gaan spreiden. 

Onze fractie denkt dat meer mensen de regels gaan omzeilen of niet gaan begrijpen en dat 

we juist meer nadelige effecten zien dan positieve resultaten waar het college op hoopt. 

Maar anderzijds vragen we dit debat ook aan om onze betrokkenheid te tonen bij het 

plantsoen en niet weg te kijken voor de problemen die zich voordoen. In 2015 is er hier in de 

raad een uitgebreid debat geweest en ook wij zien heel veel overlast, heel veel rotzooi en 

we zien dat de voorzieningen niet op orde zijn. 

00:38:29 
Mevrouw Woldhuis: En dan gaat het met name mij echt aan het hart als je 's ochtends door 

het park wandelt en het lijkt op een soort vuilnisbelt. Daar moet echt iets aan gebeuren. Wat 

ons betreft kunnen we dus veel beter aansturen op het verstoren van een kleine groep 

mensen en voornamelijk op het verminderen van zwerfafval. Twee keer per dag de 

prullenbakken legen als het zonnig weer is. Permanente parkwachters die net zoals de 

fietsstewards op vriendelijke wijze regie voeren op overlast in het Noorderplantsoen. Een 

positieve benadering in plaats van straffen en beboeten. En als de dronken droppies toch 

overlast geven, pak die dan aan op openbare dronkenschap. Dat is toch niets nieuws. Het 

laatste punt wat we willen aanstippen is dat de voorzieningen ook echt niet op orde zijn. Er 

is één toilet bij de speelweide waar honderden mensen zitten. Ik kan me niet voorstellen dat 

het coronatechnisch ook echt goed is. Dus we zouden echt meer aandacht en liefde geven 

aan het Noorderplantsoen. Dank u wel. 

00:39:36 

De heer Dijk: Voorzitter? 

00:39:37 

Vicevoorzitter: De heer Dijk. 

00:39:38 

De heer Dijk: Voorzitter, ik heb een vraag, want ik snap het verhaal over de voorzieningen en 

de afvalbakken en de rommel. Daar ben ik het echt helemaal eens met 100% en ik vond de 

eerste reactie van de burgemeester ook een beetje lomp en 'out of the blue'. Maar vindt u 

niet dat daarna die reactie vrij goed is aangepast? Dat er goed geluisterd is? En dat er nu een 
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paar middelen worden geprobeerd en ook worden uitgeprobeerd, getest? Zou het niet slim 

zijn om even af te wachten of die werken? 

00:40:08 
Vicevoorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

00:40:10 

Mevrouw Woldhuis: Ik snap wel wat u zegt. U heeft mijn redenatie gehoord. Ik kan me 

gewoon niet voorstellen dat dat gaat werken. Precies wat ik net ook al mijn woordvoering 

zei: Ik kan me niet voorstellen dat dat maatregelen zijn die effect op het beleid gaan hebben 

en ik wil nú, op dit moment, als in het openbaar wordt gezegd dat er een alcoholverbod 

komt en wij zijn het er absoluut niet mee eens, wil ik dat kenbaar kunnen maken. Dank u 

wel. 

00:40:33 
Vicevoorzitter: Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Wijnja. 

00:40:38 

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. Maar dan zou je toch kunnen zeggen dat hetzelfde 

geldt voor de voorstellen die 100% doet? Want dat zijn ook voorstellen op basis van ideeën, 

op basis van waar je naartoe wilt, maar daarvan weet je nu ook niet of dat wel of niet gaat 

werken. Dan heb je nog steeds nodig dat je dat een bepaalde periode gaat doen en dan ga je 

evolueren. Precies zoals het voorstel van het college nu is. Dus dan is het toch prima om die 

tijd te nemen en daar aan het einde van de zomer over te praten? 

00:41:02 
Vicevoorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

00:41:03 
Mevrouw Woldhuis: Ja, ik had deze reactie van mevrouw Wijnja, nou niet specifiek van 

mevrouw Wijnja, maar wel verwacht. Ik heb met de omwonenden gesproken. Ook die daar 

aan de rand van die speelweide wonen en die gaven aan: "Hé, in de afgelopen twee 

coronamaanden, toen er een heel erg strak regime was met de anderhalve meter regels, 

was er ontzettend veel toezicht. Dat is helaas niet meer zo". Dat werd als zéér prettig 

ervaren. Dan heb ik het over de maanden maart en april. Zij pleiten ervoor om méér van dat 

soort toezicht te hebben. Dus het is al doorgevoerd. Helaas is het weer teruggeschroefd en 

wij verzoeken het college om de maatregelen die er toen waren weer in te zetten. 

00:41:47 
Vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Woldhuis. Dan is er nog een vraag van mevrouw 

Paulusma. Hij moet nog opstarten mevrouw Paulusma. Daar had u even over na moeten 

denken. De interpellatie komt vast nog een keer bij de heer Duit terug. De heer Duit, gaat 

uw gang. 

00:42:09 
De heer Duit: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil beginnen met de burgemeester te 

bedanken voor het open gesprek op basis van voortschrijdend inzicht afgelopen maandag. 

We zijn blij dat de burgemeester de bruisende en open cultuur van Groningen op waarde 

schat en daarvoor dank. Voorzitter, het Noorderplantsoen is van ons allemaal. Het is een 

prachtig oud Engels park, waar we trots op mogen zijn en moeten zijn. De kern van het 
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verhaal van ons is dan ook: We moeten rekening met elkaar houden en de maatregelen 

treffen die dat doel dienen. Het instellen van een stiltegebied vanaf elf uur 's avonds vinden 

wij dan ook een goede oplossing. Dit dient dat doel. We zijn blij dat de burgemeester dit met 

ons eens is en deze passende oplossing overneemt. De twee alcoholvrije zones die de 

burgemeester instelt dienen dit doel echter niet. Er is hier namelijk een groot risico dat er 

een zogenoemd waterbedeffect gaat ontstaan. Waar je nu bij de vijver niet mag genieten 

van een biertje, mag dat tien meter verderop wel. Een groot risico dus dat de onruststokers 

tien meter verderop gaan zitten en daar alsnog overlast veroorzaken. Dat dient het doel, 

rekening houden met elkaar, niet. Wat ons betreft komt er een specifieke aanpak van 

onruststokers in plaats van het probleem te verplaatsen. En we gaan die maatregelen 

uiteraard evalueren. Door het waterbedeffect is het aannemelijk dat nieuwe gebieden dan 

als overlastgebied worden aangemerkt. Dit omdat de groep zich verplaatst. Dat zou 

aanleiding geven om daar ook een volledig verbod instellen, waardoor het waterbedeffect 

zich uitbreidt. Dat is volgens ons een ongewenst scenario en dient het doel niet. Daarbij 

moeten we in de evaluatie rekening houden met het feit dat dit een bijzonder jaar is. Dit is 

een jaar dat veel mensen vanwege corona niet of korter op vakantie gaan wat inherent gaat 

leiden tot meer mensen in het Noorderplantsoen. Deze zomer is daarmee niet 

representatief voor andere jaren. Iets wat ons betreft terug moet komen in die evaluatie. 

Daarnaast, voorzitter, is er een andere kwestie. De kwestie van het afval. Want waar het 

gaat om afval is dit ook ons een doorn in het oog. Afvalbakken zijn op drukke dagen 

halverwege de dag al vol, waardoor vele, veelal goed- en welwillende mensen, hun afval niet 

kwijt kunnen. Ons inziens dien je je rommel op te ruimen, maar laten we dat dan wel goed 

faciliteren. Dat dient het doel rekening houden met elkaar uitstekend. Daarom stellen wij 

tevens vragen over het adequaat beleid op voorzieningen in het Noorderplantsoen. Laatste 

punt, voorzitter. Ook al is er al veel over geschreven in de media, het is nog lang niet voor 

iedereen duidelijk hoe het precies zit. Waar ligt de grens en wat verwachten we nu van 

mensen? Om onnodig boetes te voorkomen willen wij het belang van goede communicatie 

onderstrepen, want dat dient het doel rekening met elkaar houden perfect. Dank u wel, 

voorzitter. 

00:44:53 

Vicevoorzitter: Dank u wel, heer Duit. Dan kijk ik even naar de andere fracties die het woord 

zouden willen voeren. De heer Van der Laan van de Partij van de Arbeid. 

00:45:00 
De heer Van der Laan: Dank u wel, voorzitter. We zijn ook blij met de stap die de 

burgemeester heeft gemaakt. Volgens mij is dit een goede tussenoplossing, waarbij we 

zowel de tuin in de stad beschikbaar kunnen stellen voor wie daarvan wil genieten en 

tegelijkertijd ook de overlast kunnen aanpakken. Wat ons betreft gaan we het gewoon eerst 

zo doen en proberen en lijkt het mij ook vanzelfsprekend om dit daarna te gaan evolueren. 

Tot slot nog wel één vraag aan de burgemeester over hoe hij terugkijkt op de strategie? Er is 

voor gekozen om vorige week groots iets aan te kondigen en dat heeft geleid tot reacties 

zoals we allemaal gezien hebben. We vroegen ons af: "Waarom heeft de burgemeester er 

niet gewoon voor gekozen om, uit zichzelf, bijvoorbeeld wat strenger te gaan handhaven en 

sneller mensen te beboeten zonder dat groots naar buiten te brengen?" Dank u wel. 



 
 

10 
 

00:45:45 

Vicevoorzitter: Dank u wel, heer Van der Laan. Dan gaan we naar mevrouw Wijnja van 

GroenLinks. 

00:45:48 

Mevrouw Wijnja: Dank u wel, voorzitter. Ik was een beetje verbaasd over de vragen die 

werden gesteld door de indieners en dat heeft er in mijn optiek mee te maken dat in het 

voorstel van de burgemeester alles is voorzien waarom gevraagd wordt. En ik hecht eraan, 

want ik hoorde het antwoord net op mijn vraag. Maar wij hebben ook gehoord van de 

burgemeester dat onze opsporingsambtenaren wel heel duidelijk zeggen: "Wij hebben iets 

nodig om te kunnen handhaven" en daar moet je ook aan tegemoet komen. Ik denk dat dit 

voorstel, waar wij het eerste voorstel eigenlijk veel te ver vonden gaan vanuit het 

perspectief 'het Noorderplantsoen is voor iedereen' vinden wij dit een heel goed voorstel. 

En zeker is het zo dat we heel goed moeten kijken, want ja, een waterbedeffect, uiteraard 

gaat dat gebeuren. Maar daar ben je natuurlijk zelf bij en dan kun je het beleid bij gaan 

stellen. Maar om dan aan de voorkant te zeggen: "We gaan het niet doen, omdat het 

probleem zich dan misschien verplaatst". We hebben nu een probleem en daar moeten we 

iets aan gaan doen. Wat ons betreft, voorziet het voorstel van de burgemeester daar 

uitstekend in. 

00:46:44 
Vicevoorzitter: U hebt een interruptie van mevrouw Woldhuis. 

00:46:47 
Mevrouw Woldhuis: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Wijnja zegt: "Nou, het eerste vonden 

we te rigoureus. Nu kunnen we ons prima vinden". Wat vindt u van het punt dan dat het 

zo'n beetje de zonnigste plekken van het Noorderplantsoen zijn. Tachtig procent van de 

mensen zit daar. Daar is nog steeds een alcoholverbod vanaf vandaag. Hoe denkt u dat 

mensen dat gaan ervaren? De eerste vond u rigoureus en dit vond u prima. Dat begrijp ik 

niet zo goed. 

00:47:15 
Vicevoorzitter: Mevrouw Wijnja, misschien wilt u daar nog even kort op ingaan? 

00:47:16 
Mevrouw Wijnja: Ja, omdat ik constateer met de burgemeester dat er wel iets aan de hand 

is en dat vind ik wel verder gaan. Ik vind als je zegt: "Er zijn een paar overlastschoppers, pak 

die aan", dat geen recht doet aan wat er feitelijk aan de hand is. Dat mensen zich gedragen 

zoals ze zich gedragen is op basis van de huidige situatie. Als je iets anders gaat doen, gaan 

mensen ook iets anders doen. Daar zijn we bij, daar moeten we naar kijken, daar moeten we 

het over hebben en daar hebben we het na de zomer over. 

00:47:41 
Vicevoorzitter: De heer Duit nog. 

00:47:44 
De heer Duit: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Wijnja stelde mij min of meer de vraag door 

te stellen: "Wat is nou besproken en wat is er niet besproken?" Het waterbedeffect kwam 

uiteraard even voorbij, maar het feit dat we de andere maatregelen die wij voorstellen niet 

overwogen hebben, is voor ons reden om wel dit debat aan te vragen. Want wij willen het 
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vóór zijn dat we er straks achter komen dat dit een ongewenst effect met zich meebrengt. 

We hebben nu de kans nog. We hebben zometeen reces van twee maanden waarin we 

elkaar niet spreken. We kunnen niet over drie weken weer bij elkaar komen. Dat is denk ik 

voor veel mensen op dat moment technisch niet heel erg mogelijk. Dat is de reden dat wij 

nu graag ook een andere aanpak willen overwegen die ons veel adequater lijkt. 

00:48:33 
Vicevoorzitter: Dat is een bijzonder bondige interruptie, de heer Duit. De heer Van Kesteren 

van de PVV. 

00:48:38 
De heer Van Kesteren: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de openingszinnen van 100% 

Groningen en Student en Stad waren voldoende geweest in dit interpellatiedebat. Want 

daarin gaven de woordvoerders van deze partijen de complimenten aan het college. Het 

college heeft begrip voor een pleziertje met een biertje in het Noorderplantsoen en gaat 

handhaven op het waterbed. Hulde, voorzitter. Verliep de democratie en met name het 

dualisme op deze wijze ook maar op andere beleidsterreinen. Moet ik er toch nog even aan 

toevoegen. Dank u wel. 

00:49:10 
Vicevoorzitter: Dank u wel, heer Van Kesteren. Dan kijk ik nog even rond of er andere 

fracties zijn die hierover nog het woord zouden willen voeren? Dat is het geval. Mevrouw 

Jacobs van de VVD. 

00:49:23 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel voorzitter. Laat ik even vooropstellen, er zijn een tweetal 

punten die voor mijn fractie van belang zijn. Ten eerste is dat het huiskamergevoel van het 

het Noorderplantsoen, maar vooral ook dat het voor iedereen plezierig is om daar te komen. 

We hebben de woorden van de burgemeester gehoord en de burgemeester heeft 

aangegeven dat het voor een hoop mensen niet meer plezierig is en dat hij er maatregelen 

voor wil nemen. En wij vinden het gebied waar hij nu de alcoholverbodzone wil invoeren aan 

de ene kant wel wat groot. Wij zouden het liefst vinden dat we daar met elkaar vriendelijk 

kunnen verkeren met een wijntje of een biertje in de speeltuin of wat dan ook. We hebben 

de burgemeester gehoord dat dat op dit moment niet nodig is en dat hij deze maatregelen 

noodzakelijk vindt. Wij geven hem op dit moment het voordeel van de twijfel. We hopen dat 

hij nog eens heel kritisch zou willen kijken of het gebied al dan niet kleiner zou kunnen 

worden. 

00:50:17 

Vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Jacobs. Dan gaan we naar de heer Dijk van de SP. 

00:50:21 
De heer Dijk: Dank u wel, voorzitter. Heel kort, in mijn interruptie ben ik best helder 

geweest. Verder wil ik me aansluiten bij de woorden van mevrouw Wijnja van GroenLinks. 

Mooie materialistische analyse. En tot slot zou ik de burgemeester één vraag willen stellen. 

Het besluit voor een alcoholverbod in het Noorderplantsoen kwam echt een beetje uit de 

lucht vallen voor ons. U weet dat de burgemeester in Groningen met allerlei 

veiligheidsmiddelen een bijzondere positie bekleedt en dat deze gemeenteraad graag altijd 
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op de hoogte wil worden gehouden. Ik zou u willen vragen om dat de komende tijd vooral 

zoveel mogelijk te doen, zodat dit soort besluiten niet rauw op ons dak komen. 

00:50:56 
Vicevoorzitter: Dat is een goede traditie hier. De heer Sijbolts de Stadspartij. 

00:51:01 

De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Mijn fractie kan zich eigenlijk wel aansluiten bij de 

woordvoering van de VVD-fractie. Wat ons betreft gaat de burgemeester kijken waar het 

gebied mogelijk ook kleiner kan worden op basis van de ervaringen die we de komende 

weken en maanden opdoen. Dat willen wij het college nog even meegeven. Dank u wel. 

00:51:20 
Vicevoorzitter: Dank u wel. Anderen die het woord nog willen? Mevrouw Paulusma van D66. 

00:51:26 
Mevrouw Paulusma: Dank u wel voorzitter. Voorzitter, we kunnen meegaan in alles wat er al 

gezegd is, behalve dat van de indieners. Voor D66 staat voorop dat je eigen vrijheid niet ten 

koste moet gaan van die van een ander. En dat is exact wat er nu in het Noorderplantsoen 

gebeurt. Dus we kunnen met lichte tegenzin, want we zijn niet zo van de verboden en meer 

van het vertrouwen, maar we zien ook dat er wat nodig is, meegaan in het voorstel van de 

burgemeester. En ik had, het lukte net niet met de microfoon, graag mevrouw Woldhuis 

willen wijzen op het feit dat de stad groter is dan alleen het Noorderplantsoen en dat we 

ook een prachtig Stadspark hebben, waar ze wellicht wat mensen in alle enthousiasme 

naartoe kan sturen. Dank u wel. 

00:52:01 

Vicevoorzitter: Dank u wel, mevrouw Paulusma. Dan kijk ik nog even rond en dan heb ik de 

Partij voor de Dieren, de heer Pechler. 

00:52:08 
De heer Pechler: Dank, voorzitter. Een biertje in het openbaar moet zeker kunnen, maar we 

kijken vanuit een andere invalshoek naar deze zogeheten drooglegging van het 

Noorderplantsoen dan alleen de overlastgevers. Want we zien al jaren dat de druk op het 

park bij mooi weer enorm groot is. Met niet alleen overlast voor omwonenden tot gevolg, 

maar ook de inwoners van het Noorderplantsoen, namelijk de dieren. Deze zijn de dupe van 

de bergen afval die na een zomerdag in het plantsoen belanden. Vier weken geleden werd 

er nog een gans gevonden met plastic van een sixpack Heineken om de hals, waar de 

ganzendames Linda en Evelien hem van hebben bevrijd. Het Stadspark is voor de meeste 

mensen wel bekend. Mevrouw Paulusma noemde het net ook al. Maar voor de meeste 

picknickers nou eenmaal verderweg dan het Noorderplantsoen en van het bestaan van het 

Pioenpark, Oosterpark, Hardinge of Park Selwerd weet niet iedereen af. De gedeeltelijke 

handhaving van het alcoholverbod lijkt ons bij uitstek een manier om deze spreiding een 

beetje meer te forceren over de parken in de stad en de gemeente heen, zodat mensen die 

graag een drankje doen in de buitenlucht naar een andere plek gaan dan het 

Noorderplantsoen. Dus de aangepaste plannen kunnen ook zeker op onze goedkeuring 

rekenen. Dank u wel. 
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00:53:12 

Vicevoorzitter: Dank u wel, heer Pechler. Dan is het woord nu aan de Christenunie. Dan geef 

ik het woord aan de heer Brandsema. 

00:53:17 

De heer Brandsema: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd in dit debat. Wij kunnen ons 

vinden in de bijstelling van de burgemeester. We hebben het idee dat er goed gekeken 

wordt naar wat nodig is. Dus volgens mij prima de koers die nu ingezet is door de 

burgemeester. 

00:53:32 

Vicevoorzitter: Dank u wel, heer Brandsema. Ik ga naar het CDA. De heer Bolle. 

00:53:36 

De heer Bolle: Dank u wel, voorzitter. Over bier moet je eigenlijk niet praten, dat moet je 

vooral drinken. Maar ik denk dat de burgemeester wel goed heeft aangegeven dat de balans 

een beetje zoek is in het Stadspark. Wat niet wegneemt dat ook de heer Duit wel een punt 

heeft over het waterbedeffect, dus ik ben benieuwd hoe de burgemeester daarop reageert. 

Dank u wel. 

00:53:58 
Vicevoorzitter: En waar u Stadspark zei bedoelde u Noorderplantsoen, neem ik aan? Ja, dat is 

het geval, waarvan akte. Volgens mij hebben we alle fracties gehad. Dan gaan we naar de 

burgemeester, de heer Schuiling. 

00:54:09 
De heer Schuiling: Dank u wel, voorzitter. Er is over de gang van zaken in het 

Noorderplantsoen niet een debat in gevoerd in 2015 of 2016 of 2017, maar eigenlijk al veel 

eerder. In 2004/2005 werd al geconstateerd dat het Noorderplantsoen wel onder een hele 

zware druk kwam te liggen. Dan neemt allemaal niet weg dat het college, net als u, van 

mening is dat de unieke sfeer en met name ook de saamhorigheid tussen alle bezoekers van 

het plantsoen geborgd moet worden. En juist daarom is het nodig om samen te werken aan 

de oplossingen voor de overlast zoals die door iedereen ook onderkend wordt. Één van de 

manieren is door het bestaande alcoholverbod niet langer te gedogen op plekken waar de 

meeste overlast plaatsvindt en op deze plekken zullen borden worden opgehangen om 

bezoekers hierop te wijzen. Men wordt dus geïnformeerd. 

00:55:07 
De heer Schuiling: We gaan vervolgens monitoren of dit voldoende effect sorteert en nemen 

aanvullende maatregelen als dat nodig is. Overigens deelt het college het beeld niet dat het 

verbod om alcohol te nuttigen geldt voor plekken waar voorheen geen problemen mee 

waren. Het verbod gaat gelden voor het gebied rondom de vijver en de speelweide. De 

locaties waar de overlast juist het meest ernstig is. Daarvoor hoef je in de vroege ochtend na 

een mooie zomeravond alleen maar het aantal lege bierblikken en deels kapot lege flessen 

wijn te tellen. Het is dus niet een biertje en het is ook geen wijntje. Het zijn kratten en het 

zijn flessen. En inderdaad ook met een effect op de dieren die daar proberen doorheen te 

waggelen. 

00:55:58 
Vicevoorzitter: U hebt een vraag van de heer Duit. 
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00:56:00 

De heer Duit: Voorzitter, mijn vraag is eigenlijk heel simpel. Heeft dat dan te maken met het 

feit dat we daar een biertje of een wijntje drinken of heeft dat te maken met het feit dat het 

afval niet adequaat opgeruimd wordt, omdat de faciliteiten niet toereikend zijn? 

00:56:13 
Vicevoorzitter: De heer Schuiling. 

00:56:14 
De heer Schuiling: Ik loop de vragen langs en dan kom ik bij alle vragen ook uw antwoord 

tegen. Met andere woorden, het romantische beeld van bezoekers die op drukke en zonnige 

dagen een glaasje wijn drinken op de speelweide is helaas niet altijd in overeenstemming 

met de realiteit. Daarnaast zien we buitensporig alcoholgebruik, geluidsoverlast en grote 

hoeveelheden zwerfafval. Inderdaad. Het college merkt dat het aantal bezoekers van het 

plantsoen geleidelijk aan steeds meer toeneemt en de overlast die een deel van de 

bezoekers veroorzaakt daarmee ook. Dat heeft zich dit jaar al vroeg in het seizoen 

gemanifesteerd, doordat het park afgelopen periode drukbezocht was. Het 

Noorderplantsoen is van iedereen. De heer Duit wees daarop en mevrouw Woldhuis ook. 

Maar dat is het niet meer. 

00:57:11 
De heer Schuiling: Jong en oud moeten de ruimte voelen om te genieten van het gras van 

het Noorderplantsoen en om dat karakter te behouden vinden we het nodig om 

maatregelen te nemen. Die zijn erop gericht om de overlast in brede zin aan te pakken. Het 

alcoholverbod is dus slechts één van de maatregelen, maar we zullen ook maatregelen 

nemen om de geluidsoverlast en het zwerfafval aan te pakken. Op het moment dat de 

overlast zich zo nadrukkelijk manifesteert en in strijd is met de bestaande regelgeving 

kunnen we niet anders dan die regelgeving ook te gaan handhaven. En dat past ons inziens 

bij het beeld van een betrouwbare en ook een rechtvaardige overheid die we willen zijn. Het 

college heeft structureel contact met veel gebruikers van het park. Ook met de 

Parkcommissie. In deze gesprekken is het thema overlast en het beperken van overlast een 

voortdurend terugkomend onderwerp van gesprek. Het college ontvangt daarnaast ook veel 

andere signalen. Bijvoorbeeld rechtstreeks signalen van omwonenden en waarnemingen van 

de gemeentelijke handhavers. 

00:58:19 
De heer Schuiling: Het totaalbeeld dat hieruit ontstaat is dat er veel geluidsoverlast, 

zwerfafval en veel alcoholmisbruik is. En een onprettige en intimiderende bejegening van 

andere bezoekers. Er zijn veel mensen die niet meer naar het Noorderplantsoen komen. 

Helemaal niet meer of na een bepaald tijdstip, omdat men zegt: "Dit is mijn park niet meer". 

Dat is van niemand de bedoeling. Dan, hoe verder? Zoals gezegd, de Parkcommissie zal hier 

verder bij worden betrokken. En daarnaast denk ik dat het goed is een klankbordgroep met 

een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden te vormen. College heeft 

daarover nog geen besluit genomen. Daarbij zijn we ook een beetje afhankelijk van de input 

die u daar zelf in wilt leveren. 

00:59:20 
De heer Schuiling: Maar in de gesprekken met de klankbordgroep staat centraal dat het 
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Noorderplantsoen voor iedereen een prettige plek moet blijven om te recreëren en te 

verblijven, waarbij de overlast binnen acceptabele perken blijft. Dan heeft u nog een aantal 

andere vragen gesteld. College is van mening dat de aangekondigde maatregelen een 

evenwichtig antwoord bieden op de overlast die gesignaleerd wordt. Het is dat het verbod 

om op deze locaties alcohol te nuttigen ertoe zal leiden dat een deel van de gebruikers dat 

elders zal doen. Dat is voorzienbaar. We verwachten echter dat de gebruikers zich meer 

zullen spreiden over het plantsoen en er een gematigder overlastprofiel zal ontstaan. 

01:00:00 
De Heer Schuiling: En er komt daardoor ook op deze populaire plekken ruimte voor mensen 

die zonder alcohol van een plantsoen willen genieten. En daar komt verder bij dat het 

alcoholverbod onderdeel uitmaakt van een breder pakket aan maatregelen die tot doel 

hebben de overlast te beteugelen. Het college voorziet dus niet dat de ernstige mate 

overlast die nu gesignaleerd wordt zich elders in het plantsoen zal voortzetten. We zijn van 

mening dat de aangekondigde maatregelen een gerichte oplossing bieden voor de 

gesignaleerde problematiek en we zullen uiteraard de zaak monitoren en evalueren en die 

evaluatie ook met u allen delen. 

01:00:44 
De Heer Schuiling: En we hebben in een vooroverleg voorzien dat we dat in ieder geval in 

begin september willen doen. Dat betekent dus dat we zullen letten op de aangekondigde 

maatregelen en daarbij zullen we ook stewards inzetten omdat de anderhalve meter 

natuurlijk van kracht blijft en we zullen mensen ook helpen om daaraan gevolg te kunnen 

geven. En dat is de insteek van de stewards en natuurlijk helemaal niet om te gaan 

beboeten, dat was ook het beleid van de afgelopen periode. De heer Van der Laan heeft nog 

een bijzondere vraag gesteld over de strategie. 

01:01:30 
De Heer Schuiling: Maar ik kan u daarop mededelen dat in de afgelopen periode, en wat mij 

betreft wel helaas, er een aantal boetes is uitgedeeld met name op het gedrag rondom de 

vijver. Vervolgens hebben de stewards ook aangekondigd bij de mensen dat vanaf één juli 

het regime in het Noorderplantsoen zou wijzigen. Ik denk dat ik daarmee ook tegemoet kom 

aan de bijzondere vraag, nog in aanvulling op de vragen die waren gesteld door de heer Dijk. 

Het is inderdaad mijn voornemen om bij belangrijke wijzigingen in het veiligheidsbeleid dat 

eerst met de Raad te bespreken, maar in dit geval stond ik een klein beetje met de rug tegen 

de muur en dwong de haast mij om snel door te pakken. Voorzitter, wilt u dat ik ook gelijk 

reageer op de aangekondigde moties, hoewel ze nog niet zijn ingediend? 

01:02:35 
Voorzitter: Nee, ze zijn nog niet ingediend, ze worden nu ingediend, althans ik ga kijken of de 

moties worden ingediend, naar de twee indienende partijen. 

01:02:44 
De Heer Schuiling: Uiteraard, Voorzitter. 

01:02:46 
Voorzitter: Uiteraard hoor ik, dan horen we graag uw oordeel. 

01:02:50 
De Heer Schuiling: In de ene emotie, ik vind daarbij de titel zo mooi: Hoog in het Noorden 
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daar ligt een stad die altijd effectief beleid heeft gehad. Dat is precies eigenlijk de bedoeling 

van het geheel. Maar u begrijpt natuurlijk zelf wel dat het eerste punt waarin het 

gedoogbeleid op alcohol in het vijvergebied en de speelweide kunnen worden behouden, 

dat is het eerste verzoek, dat maakt het eigenlijk dat gelet op de woordvoering ik deze motie 

moet ontraden. De overige punten: We gaan een stiltegebied instellen vanaf drieëntwintig 

uur, dat is onderdeel van het beleid. 

01:03:28 
De Heer Schuiling: Specifieke overlastgevers worden al aangepakt, is al gebeurd. En een 

beleid ontwikkelen om overlast door afval tegen te gaan, daarvan heb ik zojuist in mijn 

beantwoording al gezegd dat we dat gaan doen. Maar het eerste punt daar blijf ik dus 

steken en daar moet ik helaas de motie ontraden. De andere motie: Geen Frankrijk, laat 

staan Kameroen maar een goede evaluatie van het Noorderplantsoen. Daarin roept u het 

College op om de gebiedsverboden goed te monitoren en het verschuiven van de overlast 

daarin mee te nemen enzovoorts. En daar heb ik in mijn woordvoering al een toezegging op 

gedaan. Wij komen begin september of zoveel eerder als noodzakelijk is bij uw Raad terug. 

Daarmee heb ik de moties behandeld. 

01:04:19 
Voorzitter: Die toezegging, die staat genoteerd. 

01:04:21 
De Heer Schuiling: Voorzitter, daarmee kunnen wij kunnen wij ook de tweede motie 

aanhouden, met deze toezegging. 

01:04:26 
Voorzitter: Aanhouden. Dat wil zeggen dat u hem niet indient? 

01:04:29 
De Heer Schuiling: Spraakverwarring, niet indienen. 

01:04:31 

Voorzitter: En dat gaat dan over de motie die Kameroen in de titel draagt? 

01:04:35 

De Heer Schuiling: Exact. 

01:04:36 

Voorzitter: Goed. Dan gaan wij over tot de stemming over de motie: Hoog in het Noorden 

daar ligt een stad die altijd effectief beleid heeft gehad. Dat is een motie van de fracties van 

Student en Stad en 100% Groningen en ik start de stemming. 

01:05:19 

Bode: Mevrouw Jacobs en de heer Van Zoelen. Dank u wel, dan hebben wij iedereen gehad 

en kunnen we de stemming sluiten en is deze motie verworpen met negenendertig 

stemmen tegen en vier stemmen voor. Dan geef ik het woord weer aan de Burgemeester, 

die het voorzitterschap van deze vergadering op zich zal nemen. 

01:05:42 
Voorzitter: Dank u zeer. Ik was bij de bekrachtiging van de geheimhouding nog één stuk 

vergeten. Dat was bijlage negen bij de vaststelling van het Bestemmingsplan Openbaar 
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Vaarwater. Mag ik ervan uitgaan dat we ook daar de geheimhouding kunnen bekrachtigen? 

Dat is het geval, aldus besloten.  

4B Rondvragen over huurscooters en drafbaan, afvalbeleid 

Dan kom ik bij de vragen die door de Socialistische Partij zijn ingediend, de heer Koks. 

01:06:12 
De Heer Koks: Ja, dank u wel Voorzitter. Het zal iedereen zijn opgevallen dat naast de 

duizenden swapfietsen er honderden groene scooters zijn toegevoegd aan het 

stadsparkeerprobleem. Een gemeentelijke woordvoerder geeft in het dagblad aan dat het 

parkeergedrag in de peiling gehouden wordt. Vooralsnog is er geen aanleiding tot zorg, aldus 

die woordvoering. Onze waarneming en die van TV Noord is een andere: Met name in 

woonwijken worden trottoirs regelmatige geblokkeerd door tweewielers, onder andere deze 

scooters. 

01:06:46 
De Heer Koks: Mensen die slecht ter been zijn, visueel gehandicapt of een kinderwagen 

hebben worden naar de rijweg gedwongen. Zijn wij binnenkort verlost van de zwerffietsen, 

dan krijgen we die scooters ervoor in de plaats. Dit leidt voor de SP-fractie tot de volgende 

vragen. Wanneer komt het College met de aangekondigde spelregels en vergunningsplicht? 

Wat vindt het College van het idee de exploitatie van die scooters en huurfietsen in eigen 

beheer te nemen, onder te brengen in een nieuw gemeentelijk vervoersbedrijf waar mensen 

met een arbeidsbeperking of opleidingstraject aan de slag kunnen? 

01:07:21 

De Heer Koks: En Voorzitter, tot slot hebben we nog een suggestie. Stel vergelijkbaar met 

een ja nee sticker, een sticker beschikbaar aan de bevolking met de tekst 'doe normaal, 

parkeer sociaal' waardoor bewoners stoepblokkeerders op hun gedrag kunnen wijzen. En ik 

verzeker u: Zo'n sticker op een chromen stuur, die krijg je er niet zomaar af. Een foute fiets 

of scooter: Hup, en de sticker erop. Dank u wel. Dat is één, moet ik gelijk door met de 

tweede? 

01:07:48 
Voorzitter: Nee, ik vind het wel de moeite waard om gelijk antwoord... 

01:07:51 

De Heer Koks: Ja, gelijk de tweede? 

01:07:51 
Voorzitter: Vind u niet? Nee, je krijgt nu gelijk antwoord. 

01:07:54 

De Heer Koks: Oké. 

01:07:55 
Voorzitter: Ja. Eerst de Wethouder in antwoord op deze vraag. 

01:08:00 
De Heer Broeksma: Dank u wel Voorzitter. Onlangs heeft de Raad een brief van het College 

ontvangen met informatie over de komst van de twee deelscooteraanbieders naar 

Groningen. En ook hebben we daarin aangegeven dat we momenteel juridisch weinig 



 
 

18 
 

ertegen kunnen doen. Zoals we ook in de brieven aangaven, wordt in de nieuwe algemene 

plaatselijke verordening, de nieuwe A. P. V., regels opgenomen met betrekking tot alle 

vormen van deelmobiliteit, dus ook deze deelscooters of snorfietsen. Binnenkort worden 

dus... 

01:08:27 
De Heer Broeksma: Dat betekent concreet dat alle vormen van deelmobiliteit binnenkort 

vergunningsplichtig worden. En dat zou dan op het moment dat uw Raad deze nieuwe APV 

vaststelt, zou dat vanaf één januari 2021 ook in een nieuwe APV van ons van kracht moeten 

worden. In dit najaar zullen wij bepalen of we ook na één januari deelscooters willen blijven 

toestaan in Groningen en onder welke voorwaarden. De ervaringen die wij momenteel 

opdoen dat zijn positieve ervaringen en negatieve ervaringen, nemen we uiteraard mee in 

onze afweging. Hier wordt dus hard aan gewerkt. 

01:09:03 

De Heer Broeksma: Als u zegt, uw idee om de exploitatie van scooters als gemeente over te 

nemen denken wij niet dat dit een taak is van de gemeente. Wat belangrijk is voor ons als 

gemeente is dat wij duidelijke voorwaarden stellen als eigenaar en beheerder van de 

openbare ruimte, duidelijke voorwaarden stellen waaraan een dergelijk initiatief moet 

voldoen, zoals de overlast, de verkeersonveiligheid. En deze vormen van mobiliteit moeten 

ook aan de gemeentelijke doelen voldoen zoals de duurzaamheid, gezondheid et cetera. 

Kaders en voorwaarden stellen, dat is dus ook precies ook trouwens wat andere grote 

steden doen waar deze deelscooters al eerder opdoken. 

01:09:42 
De Heer Broeksma: Over de sticker, de deelscooter is niet van de gebruiker zelf maar van de 

exploitant, die is de eigenaar. Het is vooral de taak van de exploitanten om hun klanten te 

wijzen op het feit dat zij hun scooter goed moeten parkeren. We zijn hierover als gemeente 

nadrukkelijk met beide partijen, Go Sharing en Felyx, in gesprek. En die signalen, u noemt er 

een paar, van onze bewoners en van andere partijen zoals politie nemen we uiterst serieus 

in die gesprekken en we voeren hier regelmatig het gesprek met de exploitanten. Lijnen zijn 

kort en een ja nee sticker zien we dus ook niet als een oplossing voor dit probleem. Dank u 

wel, Voorzitter. 

01:10:21 
Voorzitter: Meneer Koks nog. 

01:10:22 
De Heer Koks: Ja, het antwoord is helder. We wachten dus die regelgeving af en over dat 

stukje over dat nieuwe gemeentelijke vervoersbedrijf, daar komen we vast nog wel eens een 

keertje op terug. Dank u wel. 

01:10:32 
Voorzitter: Dan gaan we naar de Drafbaan. Ja. 

01:10:38 
De Heer Koks: Dan over de Drafbaan. Vorige week lanceerde het College het plan om de 

Drafbaan om te bouwen tot een grootschalig evenemententerrein waar maximaal twaalf 

keer per jaar, oftewel in een mooiweer periode zes keer in die zes maanden, twee keer per 

maand tienduizenden muziekliefhebbers c.q. feestvierders van gebruik moeten gaan maken. 
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Voorzitter, festivals op deze gigantische schaal zullen een forse impact hebben op de 

inrichting en het gebruik van het stadspark. 

01:11:05 
De Heer Koks: Er is een klankbordgroep die mogelijkheden van het stadspark op een rij zet. 

Waarom weten zij niets van dat evenementenplan? Bewoners van de Grunobuurt, 

Laanhuizen, Badstratenbuurt en Buitenhof houden hun hart vast bij deze gigantische 

schaalvergroting. Geluidsoverlast, tienduizenden bezoekers veelal in kennelijke staat in 

drommen door hun straten. Hoe is het mogelijk dat bewonersorganisaties het 

evenementenplan uit de krant moeten vernemen? Hoe is het mogelijk dat in het 

raadsvoorstel en in het bedrijfsplan over de Drafbaan met geen woord gerept wordt over de 

gevolgen voor de woonomgeving? 

01:11:40 

De Heer Koks: En Voorzitter, wij willen geen formeel antwoord, zoals de Drafbaan staat los 

van het stadspark of het evenementenplan is al jaren oud, maar we willen horen waarom 

het College omwonenden en de klankbordgroep niet serieus neemt door hen van tevoren te 

informeren en in de plannen fors aandacht te besteden aan de omgevingsgevolgen. 

01:12:03 
Voorzitter: Dank u zeer. De Wethouder. 

01:12:13 
Mevrouw Chakor: Dank, Voorzitter. Ja, door enthousiasme is misschien de suggestie gewekt 

dat er veel verandert in het aanbod, maar dat valt eigenlijk wel mee. Er blijft sprake van 

maximaal twaalf geluidsdagen, zoals nu ook het geval is. En de business case gaat uit van 

één groot concert per jaar. De andere evenementen wisselen dus in omvang, en een aantal 

uit het huidige aanbod blijft ook gewoon. Uiteraard worden evenementen gewoon 

geëvalueerd en steeds waar nodig ook verbeterd. Wij vinden het dus wel degelijk van belang 

dat we de mogelijke gevolgen voor de omgeving, voor de omwonenden ook meenemen en 

dat betrekken we het komende jaar ook op twee manieren. 

01:13:01 
Mevrouw Chakor: Bij de actualisatie Visie Stadspark, die met name ook gaat over het grotere 

geheel van het stadspark en de directe omgeving. We gaan in gesprek met de 

klankbordgroep stadspark die daarbij betrokken is, ook over de Drafbaan. En bij de 

actualisatie van het strategische evenementenplan en de daarbijhorende lokatieprofielen 

waaronder dus ook de Drafbaan. En deze worden per definitie opgesteld samen met 

omwonenden en andere belanghebbenden. 

01:13:29 

Mevrouw Chakor: En hiervoor gaan we dus echt nog in gesprek met omwonenden. Wat we 

ook hebben gedaan, er komt ook een accounthouder Drafbaan die ook echt een 

aanspreekpunt is voor bewoners. Dus bij elk evenement worden dus bewoners 

geïnformeerd en bij de meeste grotere evenementen zoals Stadspark Live worden bewoners 

ook uitgenodigd. Dat doen we al, dat doen we steeds, misschien herkent u dat wel van soms 

een briefje waarin je gratis naar een festival kan gaan. En ook gaan we dus voorafgaand elke 

actief, dus gesprek met de buurtverenigingen. Dat zijn overigens gewoon 

vergunningsvoorwaarden en onze werkwijze verandert dus met de plannen voor de 
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Drafbaan niet. Het enthousiasme die we inderdaad hebben gewekt heeft dus een suggestie 

gewekt. 

01:14:25 
De Heer Koks: Ja Voorzitter, om die suggestie daar gaat het met name om. Mensen hebben 

het idee dat ze twee keer per maand de Rolling Stones, qua leeftijd is dat wat lastig, over de 

vloer krijgen omdat ze het uit de krant moeten vernemen. Had het College die gevoeligheid 

nou niet even kunnen hebben gezien ook eerdere problemen daar, om het van tevoren aan 

mensen te melden of daarin die onrust weg te nemen? 

01:14:48 
Mevrouw Chakor: Nou, we gaan in gesprek ook met iedereen, we nemen iedereen mee. Wat 

we hebben gedaan is gekeken van als je inderdaad grote jongens zou willen bereiken als de 

Rolling Stones dan moet je ook zorgen dat de Drafbaan aangepakt wordt. We hebben 

gezegd: "We gaan inderdaad investeren in duurzaamheid, maar ook water." Dat zou dus 

betekenen dat je daarvoor aantrekkelijk gaat worden. Ik weet niet of ze nou met drommen 

en horten op ons af zouden gaan komen, maar we gaan het gesprek echt nog met elkaar 

aan. Wij pakken dit stapsgewijs aan. We zijn in ons enthousiasme over het groene 

evenemententerrein zijn we, kan ik wel zeggen een beetje doorgeslagen maar dit is nog 

maar het begin. We gaan dus gewoon het gesprek aan met elkaar. 

01:15:33 
Voorzitter: En dan zijn er nog vragen over het afvalbeleid gesteld. Meneer Koks. 

01:15:37 
De Heer Koks: Dat doet mijn collega. 

01:15:39 

De Heer Brandenbarg: Nee, meneer, maar dat doe ik wel, hoor. 

01:15:41 
Voorzitter: Brandenbarg. 

01:15:42 
De Heer Brandenbarg: Ja Voorzitter, de discussie rond de herijking van het afvalbeleid of de 

invoering van Diftar, die stond gepland en toen kwam de coronacrisis. Daarmee werd toen 

de bespreking hiervan verschoven en zoals u weet hebben ook een aantal partijen toen 

gepoogd om in alle haast nog een actieve referendumverordening te krijgen, zodat ook de 

stad zich kan uitspreken over Diftar. Ook daarvan hebben we wegens corona, omdat je dan 

geen goed inspraaktraject kunt hanteren, de bespreking daarvan uitgesteld. 

01:16:13 
De Heer Brandenbarg: Maar nu zien we dat het College toch weer een stuk over die herijking 

van het afvalbeleid besproken heeft wat snel naar de Raad komt en de planning lijkt te zijn 

dat het dan al in september hier besproken moet worden. En een dergelijk groot thema 

waar veel mensen in de stad een mening over hebben, wordt dus direct na de zomer over 

besloten. Dat betekent dat er minder discussie kan plaatsvinden in de gemeente, de 

zomervakantie, er zijn minder mensen. 

01:16:34 
De Heer Brandenbarg: En een paar vragen hierover aan het College: Is het College met de SP 
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van mening dat de herijking van het afvalbeleid, gezien de verdeeldheid in de Raad en in de 

stad een erg goed inspraaktraject verdient? En vindt het College het dan niet vreemd om 

eerst bij de bespreking van het afvalstoffenbeleid om corona uit te stellen om het vervolgens 

meteen na het zomerreces te bespreken? En deelt het de analyse van de SP dat de 

betrokkenheid van Groningers daardoor minder goed te organiseren is? En de derde vraag: 

Welke stappen gaat het college ondernemen om zoveel mogelijk mensen in de stad en de 

omgeving te betrekken en deel te laten nemen aan de discussie over of we al dan niet Diftar 

moeten invoeren? 

01:17:21 
Voorzitter: Wethouder. 

01:17:22 
Mevrouw Chakor: Ja, dank Voorzitter. Inspraak vinden we inderdaad ontzettend belangrijk. 

In aanloop naar de nota hebben we daarom ook met veel partijen gesproken op basis van de 

verkenning. We hebben op zeer uitgebreide wijze inspraak van bewoners geprobeerd op te 

halen, dus via enquête, straatsessies. We hebben gevraagd alle bewonersorganisaties om 

ook input te leveren. Hier komt ook een terugkoppeling van over in de nota die u vrijdag 

inderdaad ontvangt. Een aantal partijen heeft aangegeven pas te reageren als de nota naar 

buiten komt, onder meer Stadsadviseert en de cliëntenraad. 

01:18:01 
Mevrouw Chakor: We hebben de besluitvorming in verband met corona inderdaad 

uitgesteld maar kunnen niet verder naar achteren schuiven, omdat de harmonisatie per één 

januari gewoon geregeld moet zijn en de keuze nog omgezet moet worden in de 

verordeningen waarover u ook nog moet besluiten voor één januari 2021. In het Presidium 

van dertien mei is ook aangegeven dat de besluitvorming over harmonisatie van afval dit 

jaar moet plaatsvinden. En Voorzitter, in de agendacommissie is dit traject, het thema afval, 

referendum, verschillende keren aan de orde geweest. In de agendacommissie van tien juni 

is de planning van het besluitvormingstraject besproken en akkoord bevonden. Voorzitter. 

01:18:47 

Voorzitter: Dank u zeer. 

01:18:48 
De Heer Brandenbarg: Ja Voorzitter, toch een kleine aanvullende vraag, want daar heb ik 

eigenlijk geen antwoord op gehoord van de Wethouder van dit College. Is het College niet 

bang dat door het zomerreces, doordat misschien ook Stadsadviseert op vakantie is, de 

inspraak rond die nota die we dus pas vrijdag krijgen minder goed is dan gewenst met zo'n 

belangrijk thema? 

01:19:09 
Voorzitter: De Wethouder. 

01:19:13 
Mevrouw Chakor: Wij hebben inderdaad ontzettend veel inwoners bereikt. Wat we de 

komende zomer ook nog gaan doen, is dat we zorgen dat onze inwoners op de hoogte 

worden gebracht van de stappen die nog gezet worden. We hebben in juni en augustus een 

hele communicatielijn uitgezet waarin we inwoners ook gaan meenemen. En het staat 

natuurlijk de Raad ook vrij om te kijken van hoe ze, op wat voor manier zij de betrokkenheid 
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van inwoners zouden kunnen gaan vergroten. Maar wat mij betreft hebben wij echt alle 

doelgroepen, iedereen gesproken. We hebben gekeken naar wat is van belang? Waar 

moeten we rekening mee houden? En volgens mij ligt er straks gewoon een nota waar u 

antwoord krijgt op uw vragen. 

01:19:54 
Voorzitter: Dank u zeer. Dames en heren, het is vier uur. Ik stel voor dat wij een kwartier 

pauzeren en dan beginnen we met de voorjaarsnota. Eén kwartier tot kwart over vier 

pauzeren. 

5 Voorjaarsdebat 
01:36:11 
Voorzitter: Dames en heren, wij beginnen met de behandeling van het stuk onder de 

voorjaarsnota. Ik heb daarbij nog een drietal huishoudelijke mededelingen. In de eerste 

plaats als u dat wenst dan kunt u vanaf hier spreken, maar daar is een bepaalde looproute 

voor, die is in het Presidium besproken. Dus als u zegt: "Ik wil toch liever vanaf hier staan", 

dan kan dat maar dan is het handig om dat buitenom te doen. De bode staat daar en die 

begeleidt u dan daar naartoe. Als u zegt: "Ik wil het liever gewoon vanaf mijn plaats, dan 

mag dat volgens mij ook. 

01:37:02 

Voorzitter: De tweede mededeling is dat wethouder Van der Schaaf iets eerder dan het 

einde van deze eerste termijn moet vertrekken en iets later weer terug is in verband met 

andere verplichtingen. En de derde mededeling is dat de fracties tien minuten spreektijd 

hebben, inclusief de reactie op interrupties. Inclusief de tijd van de reactie op interruptie. 

Wij gaan dat iets beter bijhouden dan vorige week, moesten we nog een beetje aan wennen 

maar nu hopen we dat het goed gaat. 

01:37:45 
Voorzitter: Dan is het zo dat er een tweetal insprekers is. In de eerste plaats mevrouw 

Marianne Suurmeijer en daarna mevrouw Joke van Bruggen en zij spreken elk maximaal drie 

minuten in op het thema hondenbelasting. Mag ik mevrouw Suurmeijer of mevrouw Van 

Bruggen uitnodigen? En geheel ten onrechte weet ik nu niet of u mevrouw Suurmeijer of 

mevrouw Van Bruggen bent. U bent mevrouw Suurmeijer. Blij u te zien. 

01:38:55 
Mevrouw Suurmeijer: Voorzitter, mag ik beginnen? Oké, dank u wel. Ik zal het maar even 

vragen want misschien moesten we wachten op wat anders. Oké. Geachte Raad en geacht 

College. In november 2019 stond Michel Mooiman hier voor u en heeft hij namens 

Hondenbelasting Weg Ermee meer dan vierduizend handtekeningen van de petitie tegen 

hondenbelasting aan u overhandigd. Op dit moment zijn er meer dan drieënvijftighonderd 

handtekeningen en de laatste dagen loopt de teller weer hard op. Vanwege de miskleun die 

de gemeente denkt te moeten gaan invoeren bij de hondenbelasting. Ja, ik noem het een 

miskleun, want dat is het. 

01:39:36 
Mevrouw Suurmeijer: De kenneltarieven worden met ruim driehonderd procent verhoogd 

om de minima een schamele tien euro korting, extra korting te kunnen geven op de 
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hondenbelasting. De hondenbelasting in Groningen was al het hoogste van heel Nederland. 

De gemeente gaat opnieuw een record breken in deze hondenbelastingtragedie: Ze gaat nu 

voor het hoogste kenneltarief. Hoe is de Raad van Groningen aan deze wijsheid gekomen 

van de wantoestanden bij fokkers in haar gemeente? 

01:40:08 
Mevrouw Suurmeijer: Doordat de Partij van de Dieren de informatie van Rashondenwijzer 

heeft gekregen, een stichting die het importeren van ziekelijke honden uit verre landen, per 

vliegtuig nota bene, promoot. Heeft de Raad daarnaast ook informatie ingewonnen bij 

bijvoorbeeld de Dierenbescherming wat er gebeurt als men massaal dieren uit het 

buitenland haalt? Afgezien dat deze honden niet gesocialiseerd zijn en daardoor altijd 

gedragsproblemen zullen houden brengt het ook een hoop ziektes mee die hier niet meer 

bestonden of überhaupt nooit zijn geweest. 

01:40:41 

Mevrouw Suurmeijer: Beseft u wel dat daarmee de broodfok in Oost-Europa in stand wordt 

gehouden? En dat is toch niet wat de gemeente Groningen voor ogen heeft. Bovendien is 

het niet aan de gemeente om te bepalen of iemand een asielhond, een vuilnisbakkie of een 

rashond kiest. Dat is een vrije keuze en dat is een grondrecht. Het merendeel van de Raad 

heeft in november 2019 aangegeven de hondenbelasting een onrechtvaardigde belasting te 

vinden en voorstander van de afschaffing te zijn. 

01:41:12 
Mevrouw Suurmeijer: Dat zien we helaas niet terug in de motie van vierentwintig juni. 

College, wees eens flink en verstop je niet langer achter allerlei flutargumenten om de 

knoop niet door te hoeven hakken. Er is momenteel een tijd van verandering, 

veranderingen. Een voorheen zwarte Piet die nu een roetveeg Piet of een wafel Piet of een 

paarse Piet is geworden. Beelden van vroegere helden uit het Nederlandse verleden die 

worden neergehaald. 

01:41:43 
Mevrouw Suurmeijer: Nu is het tijd dat een moderne gemeente als Groningen met een 

futuristisch gebouw als het Forum en een [onverstaanbaar] in de achtertuin verandert. Nu is 

het tijd dat de hondenbelasting, stammend uit een tijdperk van hondsdolheid en 

trekhonden, een compleet achterhaalde belasting uit 1807, wordt afgeschaft. En ik dank u 

allen voor uw aandacht. 

01:42:06 
Voorzitter: Dank u zeer, mevrouw Suurmeijer en mevrouw Van Bruggen kruist uw pad op 

anderhalve meter. 

01:42:36 
Mevrouw Van Bruggen: Goedemiddag College, aanwezigen. Ik ben Joke van Bruggen en ik 

woon in Ten Boer. Graag wil ik eerst iets vertellen over mezelf. Al van jongs af aan heb ik een 

hart voor dieren, dat uitte zich zoal in het verzorgen van talloze gewonde exemplaren. Die 

dierenliefde is een deel van mij, zit in mijn genen, zit in mijn aard, noem het gerust een vorm 

van geaardheid. Respect voor al wat leeft heeft altijd centraal gestaan bij mijn werk in het 

onderwijs. Daarnaast ontwikkelde ik een passie voor de Drentsche Patrijshond, een prachtig 
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Nederlands hondenras en cultureel erfgoed. Uiteindelijk resulteerde dat in het af en toe 

verantwoord fokken van een nestje pups. 

01:43:27 
Mevrouw Van Bruggen: Maar er was bij ons ook plaats voor een asielhond uit Andorra. De 

laatste tijd wordt mijn passie in een kwaad daglicht gesteld. Mijn hondenbezit wordt beboet 

en als klap op de vuurpijl moest ik vorige week vernemen dat mijn hobby als fokker zo snel 

mogelijk de kop moet worden ingedrukt. Advocaat Knoops zei onlangs op T. V. dat in 

Nederland nog veel rechtsongelijkheid heerst. Dat gaat schuren en dat herken ik. 

Hondenbelasting raakt mensen in de kern. Ook ik voel mij gekwetst en bezeerd, niet in mijn 

waarde gelaten, niet anders dan mijn protesterende gekleurde medelander. 

01:44:11 
Mevrouw Van Bruggen: Hoewel volgens de Wet Gelijke Behandeling een bijzondere 

geaardheid en het vormgeven daaraan geen grond kan zijn tot discriminatie, is er van een 

daadwerkelijk gelijke behandeling geen sprake. Dat heel veel hondenbezitters die gevoelens 

delen, daarvan getuigt de petitie tegen hondenbelasting. Een kat in het nauw maakt rare 

sprongen om maar eens een ander huisdier te noemen. Zo maakte de Groninger 

Gemeenteraad vorige week wel een heel opmerkelijke move met het aannemen van de 

motie Verschuiving Lasten Hondenbelasting, waarbij een deskundige argumentatie totaal 

ontbrak. 

01:44:50 
Mevrouw Van Bruggen: Uit alles bleek een schrijnend gebrek aan kennis bij Raadsleden 

omtrent de rashondenfokkerij. In onze 'brandbrief van een fokker' hebben mijn man en ik 

uitgelegd waar een kennelnaamhouder daadwerkelijk voor staat. En ik mag hopen dat u uw 

huiswerk inmiddels hebt gedaan om geloofwaardig te blijven. Laat één ding duidelijk zijn: 

Een kennelnaamhouder fokt onder auspiciën van de raad van beheer, is veelal een 

hobbyfokker die af en toe op verantwoorde wijze een nestje fokt. Om deze hondenbezitters 

met een enorme lastenverzwaring op te zadelen raakt kant noch wal. 

01:45:28 

Mevrouw Van Bruggen: Het is de enige groep fokkers die juist te controleren valt en van 

broodfokken is absoluut geen sprake. Gemeenten maken misbruik van de hondenbelasting, 

een deugdelijke onderbouwing voor heffing heb ik nog niet gehoord. Groningen komt niet 

verder dan een stamelend: "We kunnen het geld niet missen." Het wordt de hoogste tijd dat 

deze belasting van haar sokkel valt. Als zwarte Piet, de moorkop en de negerzoen niet meer 

van deze tijd zijn en mensen beschadigen, dan is dat zeker met de hondenbelasting het 

geval. Ik dank u wel. 

01:46:04 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan stel ik u voor, want uw beider bijdrage zal in een aantal 

woordvoeringen van fracties wellicht terugkomen, en u bent van harte uitgenodigd om dat 

dan ook te volgen, om op grootte van de fracties de woordvoeringen te doen en ik stel voor 

te beginnen met de fractie van GroenLinks. 

01:46:54 
Mevrouw ...: Dank u wel, Voorzitter. En ik wil speciaal dank zeggen aan de insprekers, die ik 

overigens nu naar buiten zie lopen, dus ik hoop dat ze dat straks nog horen. Voorzitter, als je 
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uitzoomt en van bovenaf kijkt naar een wereld die hard geraakt wordt door corona, zie je 

twee dingen: Eén, deze crisis legt alle problemen bloot die al lang sluimerden maar nu acuut 

aan de oppervlakte zijn gekomen. En twee, we zagen in korte tijd dat we in staat zijn om 

bijna alles met elkaar anders te organiseren. En over beide elementen moeten we het met 

elkaar hebben. Wat eerder onmogelijk leek, is nu een manier om sterker uit de crisis te 

komen. 

01:47:32 
Mevrouw ...: Wat zijn dan in deze ongekende en onzekere context de prioriteiten van 

GroenLinks? Ik ga die uiteenzetten via drie lijnen: Kwetsbare groepen, groen is de weg uit de 

crisis, en waarde gaat over meer dan euro's. En grofweg is onze redeneerlijn: We willen 

stimuleren waar we meer van willen en ontmoedigen waar we minder van willen. Ik begin 

met kwetsbare groepen, want zoals bij elke crisis worden ook nu mensen die het al moeilijk 

hebben het hardst geraakt. Zzp'ers die in één klap alles kwijtraakten. 

01:48:04 
Mevrouw ...: Voor mensen die al in een financieel moeilijke positie zaten werd de situatie 

nog erger. Daarom is het goed dat we in Groningen al hard werken aan het tegengaan van 

de armoede en het helpen van mensen met schulden. Wat GroenLinks betreft trekken we 

daarvoor uit wat nodig is. De hand moet niet op de knip maar worden uitgestoken naar 

iedereen die dat nodig heeft. 

01:48:23 
De Heer Dijk: Voorzitter. 

01:48:23 
Mevrouw ...: En daarbij... 

01:48:25 
Voorzitter: U moet even uw naam noemen. Waar zit u? 

01:48:37 

De Heer Dijk: Dijk. 

01:48:38 

Voorzitter: Ja. 

01:48:42 

De Heer Dijk: Ja Voorzitter, het doen wat nodig is en wat moet. Moet er meer gebeuren? Of 

denkt GroenLinks: Het is wel goed, de stad ligt er goed bij, is er meer geld nodig voor 

armoedebeleid? 

01:48:56 

Mevrouw ...: Ik zou willen voorstellen om, want dat komt namelijk zometeen, hoe wij daar 

naar kijken, dus om dat even af te maken. En dan mag de hier Dijk interrumperen als hij dat 

nog nodig vindt. Want daarbij moet de Groningse aanpak, is er eentje die draait om 

vertrouwen en de vraag wat mensen nodig hebben, centraal blijven staan. Zelfs door corona 

zou de ongelijkheid in onze samenleving sterk toenemen. 

01:49:16 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 
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01:49:17 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel Voorzitter. Ik hoor de fractie van GroenLinks zeggen: We 

trekken daarvoor uit wat nodig is. Is het ook nog van belang of we het ook hebben? 

01:49:28 

Mevrouw ...: Ja, en ik kan de VVD vertellen dat we daar zometeen op komen want daar 

speelt u ook nog een hoofdrol in. Dus dat komt goed. Het Centraal Planbureau en het Sociaal 

Cultureel Planbureau becijferden dat als het beleid omtrent de armoede in Nederland niet 

wordt aangepast, het aantal mensen in armoede in 2035 met een kwart zou stijgen. Dit alles 

wordt voor een groot deel verklaard door een politieke keuze: Het jaarlijks verlagen van de 

bijstand, in gang gezet - daar is die al - door Rutte één. 

01:49:57 
Mevrouw ...: Voor onze inwoners is het zo dat de Rijksoverheid en de gemeente na de 

intrede van corona allerlei maatregelen hebben getroffen om mensen te steunen en 

overeind te houden. Dat is goed, belangrijk en laat zien dat het dus kan. Tegelijkertijd is het 

ook nog steeds zo dat als je in Nederland aan het bestaansminimum zit, je bijstand jaar na 

jaar verlaagd wordt, werken nauwelijks loont en hebben we een belachelijk oerwoud aan 

toeslagenregels gecreëerd waar mensen helemaal in vastdraaien. 

01:50:25 
Mevrouw ...: Dat alles omdat we mensen niet vertrouwen met de regie over hun eigen 

leven. Als het hierom gaat spreken we niet van trots of noodzakelijke investeringen, zoals we 

wel doen bij het geven van voordeeltjes aan multinationals om ze binnen de grenzen te 

houden of leningen aan bedrijven die zich niets aantrekken van hun maatschappelijke en 

sociale verantwoordelijkheid. In Groningen kiezen we ervoor om mensen verder te helpen 

en daar ben ik heel blij mee. Wat iemand nodig heeft staat centraal. De overtuiging dat de 

overheid iets betekenisvols kan doen voor mensen die het moeilijker hebben dan anderen. 

01:51:00 
Mevrouw ...: Financieel, maar ook die praktische hulp nodig hebben of die het geestelijk 

zwaar hebben en bijvoorbeeld een beroep doen op zelfdodingspreventie 113 waar onze 

gemeente een bijdrage levert. Waarom dan ook hier de nadruk op wat het langjarig beleid 

van de Rijksoverheid is? Voorzitter, omdat wij ontzettend veel last hebben van het beleid 

dat uit Den Haag komt, bijna op alle vlakken. En die consequenties raken onze meest 

kwetsbare inwoners het hardst. Dus de prioriteit moet in Groningen blijven liggen op het de 

hand te toereiken aan mensen die het het hardst nodig hebben, terwijl we tegelijkertijd op 

alle fronten moeten vechten tegen waar de Rijksoverheid ons mee opgescheept. Wij dienen 

daar een motie over in. 

01:51:42 

Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

01:51:43 
De Heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter, ik zou de GroenLinks woordvoerder willen vragen of 

het ook niet kan zijn dat... Komt die... Wat mensen nodig hebben, wat inwoners nodig 

hebben, moet dat uit die mensen zelf komen of vindt GroenLinks, en dat is ook het beleid 

van de gemeente, dat het van bovenaf opgelegd wordt van wij weten wel wat goed voor 

jullie is? Want dat schuurt een beetje, heb ik het gevoel. Vindt u dat ook niet? 
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01:52:11 

Mevrouw ...: Nee, de heer Van Kesteren die zet hier een tegenstelling neer die er volgens mij 

niet is. Wat we vooral zeggen is dat we heel goed moeten kijken naar wat uiteindelijk werkt, 

en dan moet je op twee niveaus iets doen. Dan moet je iets aan het rijksbeleid doen, waar 

we hier ontzettend veel last van hebben, maar met name waar onze inwoners last van 

hebben. En ik herinner de heer Van Kesteren er maar even aan dat de PVV het was die dit 

beleid mede heeft ondersteund in een gedoogconstructie. En tegelijkertijd moeten we hier 

lokaal doen wat nodig is en zoveel mogelijk mensen ondersteunen. Dan groen is de weg uit 

de crisis. Want we... 

01:52:48 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

01:52:49 

De Heer Van Kesteren: Ja Voorzitter, het blijkt gewoon dat mensen in deze gemeente zich 

niet ondersteund voelen, die voelen juist de druk van de gemeentelijke, van het 

gemeentebestuur die continu de lasten verhoogt en op basisvoorzieningen bezuinigt. Dat is 

toch niet tegemoetkomen aan burgers die het nodig hebben? 

01:53:11 

Mevrouw ...: Nou, als dat zo zou zijn, zou dat inderdaad kloppen maar dat beeld herken ik 

totaal niet. We zijn de eerste generatie die gevolgen van klimaatverandering meemaken en 

de laatste generatie die er iets aan kunnen doen. Ik herhaal het maar: Wanneer een nieuwe 

crisis zich aandient is dat absoluut geen reden om een andere crisis maar te laten lopen. De 

klimaatcrisis is urgent en de eerste consequenties zien we nu al. Het weer verandert snel en 

stelt ons voor problemen die we in Nederland twintig jaar geleden niet hadden. 

01:53:38 

Mevrouw ...: Al begin juni werd gewaarschuwd om op te passen met ons waterverbruik. Het 

laat ook zien dat ons gedrag consequenties heeft en dat we bepaalde dingen anders moeten 

doen. Want is het houdbaar om zoveel te vliegen als we doen? Is het houdbaar om te eten 

zoals we doen? Waarom is ongezond eten goedkoop, gezond eten duur? En we weten 

inmiddels toch wel wat de consequenties zijn van het gebruik van smerige energiebronnen? 

En dit soort vraagstukken... 

01:54:06 
Voorzitter: Meneer Sijbels. 

01:54:07 
De heer Sijbels: Ja, dank u Voorzitter. Ik begin een beetje het gevoel te krijgen alsof we in 

Den Haag zitten. Ik hoor van GroenLinks een hele opsomming waar we niet over gaan. 

Tegelijkertijd constateer ik, als ik de evaluatie zie van het College op onze financiële 

huishouding, dat de netto schuldquote te hoog is, onze schuldpositie is te hoog, 

investeringsuitgaven zijn te hoog, de lastendruk is te hoog. Ik hoor GroenLinks daar niet 

over. Maakt u zich geen zorgen, want uiteindelijk is het ook uw lokale beleid hier wat niet 

kiest voor bezuinigingen op ambities van dit college die deze problemen veroorzaken. Vorig 

jaar is er een graai gedaan uit het weerstandsvermogen. Ik hoor u alleen over Haagse zaken, 

ik wil graag dat de fractie van GroenLinks aangeeft wat ze hier in Groningen daaraan gaan 

doen. 
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01:54:45 

Mevrouw ...: Nou ja, dan heeft de heer Sijbels volgens mij niet goed geluisterd, want ik heb 

net een aantal zaken genoemd die we in Groningen doen, die we goed vinden en die we ook 

moeten doen. Maar wat ook belangrijk is, is dat je grote stappen zet en dat sommige dingen 

uit Den Haag ontzettend veel invloed hebben. We zitten hier niet op een eiland waar we net 

kunnen gaan zitten doen alsof de rest van de wereld niet bestaat. Dat heeft invloed en het is 

belangrijk om dat aan te pakken bij de bron waar het vandaan komt. 

01:55:14 
Mevrouw ...: En dit soort vraagstukken, en dat sluit hier ook op aan, dat is geen 

klimaatambitie, want dat wordt ons hier ook de hele tijd verweten, het is onderdeel van de 

opgave die we met elkaar hebben om deze crisis zo snel mogelijk in te perken. En alles dat 

een bijdrage levert aan het versneld vergroenen en verduurzamen van onze gemeente, 

woningen en energievoorziening staat wat GroenLinks betreft torenhoog op de 

prioriteitenlijst. Dus daar heeft u het al, Voorzitter. 

01:55:39 
Voorzitter: De Heer Van Kesteren. 

01:55:41 

De Heer Van Kesteren: Ja Voorzitter, ik hoor de GroenLinks woordvoerder zeggen van: "We 

maken ons zorgen over wat bewoners, wat inwoners eten." Maar moet GroenLinks zich niet 

eerder zorgen maken of bewoners überhaupt wel te eten krijgen? Want heel veel mensen 

zijn afhankelijk van de Voedselbank en die zijn al blij dat ze überhaupt iets te eten hebben. Is 

die zorg niet...? Kunnen ze niet beter zich zorgen maken over dat aspect in plaats van wat 

mensen wel en niet mogen eten? 

01:56:09 

Mevrouw ...: Nou ja, het is natuurlijk heel relevant. Ik stelde niet voor niks de vraag: Waarom 

is ongezond eten goedkoop en gezond eten duur? Dat is een belangrijke vraag waar we het 

over moeten hebben en volgens mij heb ik daar verder genoeg over gezegd. 

01:56:21 

De Heer Dijk: Voorzitter. 

01:56:22 

Voorzitter: Ja, de heer Dijk. 

01:56:27 

De Heer Dijk: Voorzitter, ik had net een vraag gesteld over meer geld voor armoede, en u 

schrijft zelf in de Gezinsbode: Wat GroenLinks betreft trekken we daar nu meer tijd en geld 

voor uit. En het woordje nu staat daar. Komt u met een voorstel om daar ook echt meer geld 

voor uit te gaan trekken of is het gewoon een beetje mooi voor de bühne, mooi GroenLinks 

verhaal? En ik ben het helemaal met u eens, als we inderdaad, dat het Rijk de gemeentes 

niet makkelijk maakt. Maar als u dit opschrijft in de Gezinsbode en Groningers lezen dit dan 

verwachten ze ook dat GroenLinks, de grootste partij van Groningen, met voorstellen komt 

om meer geld daarvoor uit te trekken. Die heb ik nog niet voorbij zien komen dus verras me. 

01:57:04 
Mevrouw ...: Nou, dat de heer Dijk mij nog eens gaat verwijten iets voor de bühne te doen, 

dat is op zichzelf al fascinerend. 
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01:57:09 

De Heer Dijk: Zeker. 

01:57:11 
Mevrouw ...: Kijk, de SP en GroenLinks vinden elkaar enorm op de doelstellingen. We 

moeten armoede tegengaan en dat moet minder en dat moet anders. En het is zo dat we de 

komende periode zullen moeten zien wat de consequenties uiteindelijk ook van corona zijn. 

Want we hebben een probleem zonder corona, maar met ook. Dus we moeten doen wat 

nodig is en daar gaan we de komende tijd naar kijken. 

01:57:35 

De Heer Dijk: Voorzitter, voor de bühne spreken is dat je een mooie woorden praat en geen 

boter bij de vis levert. En u kunt mij heel veel verwijten, maar wij leveren altijd boter bij de 

vis. Wij leveren altijd dekkingen voor alle voorstellen die we doen, al jaren. En u komt echt 

weer dit voorjaarsdebat met helemaal niks. Grote woorden, het Rijk de schuld geven, daar 

heeft u helemaal gelijk. Maar kom met een voorstel voor meer geld, want u kunt wel doen 

alsof het niet nodig is of afwachten om wat corona voor gevolgen heeft. U weet 

dondersgoed, u schrijft het zelf ook in de Gezinsbode, dat de meest kwetsbare mensen, dat 

woord moeten we trouwens nooit meer gebruiken, maar wel het hardst getroffen worden. 

Dus waarom zegt u niet gewoon: Er moet nu meer geld bij? 

01:58:16 

Voorzitter: Meneer Dijk, denkt u aan uw valkuil? Ja. 

01:58:24 

Mevrouw ...: Kijk, ik sta gewoon voor wat we gezegd hebben en ik sta ook voor de 

oplossingen en daar gaan we aan werken en wat nodig is, dat gaan we doen, punt. En dan 

kunt u dat niks noemen, maar dat is verder prima. 

01:58:34 
De Heer Dijk: Voor de bühne dus. 

01:58:35 
Mevrouw ...: Een waardengedreven samenleving. Waarden gaat over meer dan euro's, dat is 

mooi als vervolg hierop. Dat lijken we in onze samenleving nog wel eens te vergeten. Tijden 

van crisis geven ook de gelegenheid om ons te bezinnen op hoe we de dingen doen en of dat 

niet anders zou moeten. De openbare ruimte is een mooi voorbeeld, want die is van ons 

allemaal. Toch is het voor velen nog steeds gewoon dat sommige mensen buitensporig veel 

van die ruimte claimen voor zichzelf en dat ook nog helemaal terecht vinden. 

01:59:02 

Mevrouw ...: Nu we voorlopig anderhalve meter afstand moeten houden is de vraag 'hoe 

verdelen we de openbare ruimte' nog belangrijker. We zien dat de gemeentes inzetten op 

het creëren van ruimte voor verblijven groen en wandelen, en dat de gemeente buurten en 

straten faciliteert die iets anders willen met hun openbare ruimte. Mijn fractie ziet daar nog 

wel een verbetermogelijkheid. Want veel inwoners blijken helemaal niet te weten wat er 

allemaal mogelijk is en wat ons betreft ligt er een mooie kans om daar als gemeente actiever 

iets aan te doen en daar dienen we een motie over in. Mensenrechten, democratie en 

solidariteit zijn allemaal zaken die onmisbaar zijn in een waardengedreven samenleving. We 

hebben wereldwijd gezien dat mensen de straat opgaan om gelijke rechten op te eisen. 
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Terecht wat GroenLinks betreft. Vandaag herdenken we de afschaffing van de slavernij. Het 

is goed en belangrijk dat de gemeente Groningen inmiddels uitgebreid aandacht heeft voor 

dit onderwerp en met een indrukwekkend programma stilstaat bij dit gegeven. 

01:59:59 
Mevrouw Wijnja: Op dit onderwerp hebben we nog forse stappen te zetten. En wat mijn 

fractie betreft zet het college daar vaart achter. Graag reactie daarop. 

02:00:09 
De heer Dijk: Voorzitter? 

02:00:12 
Voorzitter: De heer Dijk? 

02:00:13 

De heer Dijk: Graag een concreet voorstel, want ik ben het helemaal met u eens dat dit een 

groot probleem speelt en leeft in heel de wereld, hier ook de Grote Markt, veel jonge 

mensen die roepen om concrete oplossingen. Ik heb vandaag de beantwoording gezien op 

onze vragen. Geen reactie op onze concrete voorstellen over bijvoorbeeld een 

verhuurdersinspectie die daar achteraan gaat, anoniem solliciteren, maar ook gewoon 

proefsollicitanten die dat gaan uiten. Geen voorstellen van het college, geen reactie daarop. 

Kan GroenLinks een concreet voorstel doen, wat ze bijvoorbeeld tegen racisme, 

discriminatie, achterstelling en uitsluiting wil doen? Ik ben donders benieuwd. 

02:00:51 

Mevrouw Wijnja: Nou ja, kijk, die voorstellen hebben we nu niet gedaan en dat heeft onder 

andere te maken met alle instructies die we van de voorzitter krijgen met de tijd en de 

breedte van het onderwerp. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen denken, en dat zou je 

symbolisch kunnen noemen, maar dat is volgens mij zeker niet, wat voor beelden je 

bijvoorbeeld in het straatbeeld zet. En dat zouden ook van andere mensen kunnen dan we 

nu doen. Ik noem maar een Dwarsstraat. Cultuur is een ander voorbeeld van iets dat waarde 

heeft in zichzelf en waarvan de waarde wat GroenLinks betreft niet moet worden gebeden 

langs de eurolat. We zijn in Nederland echt niet zuinig genoeg op onze culturele sector. Het 

pakket dat er nu ligt is mooi. Het is goed dat gezien wordt dat het nodig is, maar het is ook te 

weinig. Tot slot: waar de nadruk de afgelopen jaren in maatschappelijke debatten en ook in 

de politieke arena heel erg lag op het creëren van tegenstellingen en framing, moeten we 

wat GroenLinks betreft toe naar een stevig inhoudelijk gesprek. Als je goed luistert naar het 

verhaal van Piet Hein Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, die het feit dat we in Nederland 

een high trust samenleving hebben aanwijst als één van de belangrijkste succesfactoren 

voor de sterke samenhang en solidariteit die hier heerst, dan kunnen wij dat. Ook al hoor je 

van alles over individualisering, lijkt het alsof we elkaar de tent uit vechten en dat het 

allemaal steeds slechter gaat met onze kinderen, met veiligheid en met de samenleving, 

laten alle cijfers consistent het tegenovergestelde beeld zien. Wat de gemeente moet 

regelen is dat de kennis op orde is en de basisvormen voor dat gesprek. Dus wat weten we 

op basis van onderzoek? Want als je tijd en energie gaat focussen nemen op dingen waarvan 

we weten dat het effectief is, dan komen we met elkaar verder. Daarom willen wij dat het 

college vooral investeert in dingen waarvan we weten dat het zich in veelvoud terugbetaald. 

Zowel in euro's als bijvoorbeeld in welzijn. Vroeg inzetten om problemen te laten 
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voorkomen. Ook onze inwoners zijn een belangrijke kennisbron. Er wordt veel gesproken 

over inspraak en participatie en we hebben een aantal belangrijke stappen gezet. Dat is nog 

belangrijker de komende tijd. Wij hebben de antwoorden van het college op de vraag van 

D66 daarover gezien en dat stemt hoopvol. 

02:02:59 
Mevrouw de Wrede: Voorzitter? 

02:03:02 
Voorzitter: Precies 11 minuten. Ik ga naar de volgende spreker. 

02:03:08 
Mevrouw Jacobs: Ik had nog een vraag. 

02:03:09 

Voorzitter: Ga maar zitten, anders gaan we door de tijd heen. Meneer Bushoff? Partij van de 

Arbeid. 

02:04:07 
De heer Bushoff: Ja, voorzitter. Ook voor de coronacrisis waren de uitdagingen in de 

gemeente Groningen al enorm groot. En door de coronacrisis zijn die vooral zichtbaarder 

geworden en wellicht nog groter geworden. Met name op het gebied van 

bestaanszekerheid. En in tijden van onzekerheid is het extra belangrijk om heel helder te zijn 

of op welk kompas we varen. En wat de Partij van de Arbeid betreft, is dat de kwaliteit van 

ons bestaan voor iedereen. Een betaalbare woning, liefdevolle zorg, een inkomen waar je op 

kunt rekenen, een vangnet voor als het tegenzit en kansen voor je kinderen. Daar wil de 

PvdA in de nieuwe begroting op inzetten. Uitgaven en investeringen moeten erop gericht 

zijn om zekerheid te bieden en perspectief. Kosten moeten we wat de PvdA betreft 

neerleggen daar waar de draagkracht het grootst is. Desnoods vragen wij liever een paar 

dubbeltjes meer per maand van hen met kapitaal dan honderden euro's minder uitgeven 

aan de allerarmsten. Maar bovenal moeten we wat de PvdA betreft, bezuinigingen als 

gevolg van corona zo veel mogelijk voorkomen. Ik zou eigenlijk wel willen zeggen: Groningen 

is wel een beetje klaar met bezuinigen. Het vet is inmiddels wel van de botten en daarom 

dient de PvdA ook een motie in die er eigenlijk op toeziet dat we geen nieuwe 

bezuinigingsronde in Groningen gaan houden. Eigenlijk is het juist funest voor de economie 

in Groningen als we nu gaan bezuinigen. Dat zeiden ook de economen van DNB, de 

economen van stuk Jacques cultureel planbureau. Alle vooraanstaande economen wijzen 

ons erop: "Als je nu gaat bezuinigen, in een recessie, dan wordt die recessie alleen nog maar 

dieper." Dus is het statement volgens mij terecht om te zeggen: geen nieuwe bezuinigingen 

in Groningen en juist nu blijven investeren in wat echt belangrijk is. 

02:05:44 
Voorzitter: Meneer Bolle? 

02:05:45 
De heer Bolle: Wat een prachtig bruggetje. Voor wat echt belangrijk is. De heer Bushoff, 

denk je gelijk dat we nu niet hard moeten bezuinigen als gemeente. Maar stel nou, ik wil het 

eigenlijk aan mevrouw Weijen vragen, maar stel nou dat het rijk zegt: Nou, hier Groningen, 

hier krijgen jullie geld. Als we dat geld aan hebben, zijn onze problemen dan in Groningen 
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opgelost of moeten we dan nog steeds zorgen dat we stappen maken naar een duurzaam, 

financieel sterkere gemeente? 

02:06:15 
De heer Bushoff: Ja, voorzitter, dan ga ik er toch weer even doen, net als vorige week. Twee 

dingen dagen beantwoorden. In de eerste plaats moeten we daar natuurlijk nog steeds 

stappen zetten om te zorgen dat we naar een financieel gezondere gemeente kunnen 

komen. Maar dat kan volgens mij wel, en dat is mijn tweede punt, alleen als we ook 

daadwerkelijk voldoende financiële middelen hebben. En dan is het echt verstandig 

inderdaad om een beetje weerstandsvermogen op te bouwen. Dat ben ik helemaal met u 

eens. Volgens mij is dat de definitie van anticyclisch beleid voeren. Op het moment dat je 

voldoende geld hebt, en dat het goed gaat, moet je wat achteruit leggen voor als het minder 

gaat. Alleen is het probleem nou juist dat het de afgelopen jaren nog niet goed is gegaan in 

de gemeente Groningen. De afgelopen tien jaar hebben we moeten bezuinigen. 

02:06:51 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs? 

02:06:54 

Mevrouw Jacobs: Voorzitter, ik hoor de heer Bushoff of zeggen van anti-cyclisch investeren. 

En houdt dat nou in dat de Partij van de Arbeid altijd voorstellen dat er in voorspoed geld 

wordt bespaard of gaan we dan ook gewoon uitgeven? En een andere vraag die ik had ik, ik 

hoor de fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid zeggen dat we niet verder moeten 

bezuinigen. Maar volgens mij geldt nog steeds dat je geld moet uitgeven naar het geld wat je 

hebt en volgens mij kunnen we nog wel keuzes maken. En dat is wat anders volgens mij dan 

bezuinigen. Bent u het daar met me eens? In welke keuzes zou u willen maken? Of zou u 

gewoon geld willen uitgeven en de rekening willen doorschuiven naar de toekomst? 

02:07:26 
De heer Bushoff: Voorzitter, in de eerste plaats is het zo dat inderdaad anticyclisch beleid 

voeren betekent dat als het goed gaat dat je dan wat geld opzij legt. Dat zeg ik al. Dat kan 

alleen op het moment dat ook daadwerkelijk goed gaat. En in de afgelopen tien jaar is het 

niet goed gegaan. Maar als het inderdaad beter gaat en we houden geld over, dan zou de 

PvdA ook voorstander zijn van een klein beetje geld opzij leggen voor als het minder gaat. En 

dan op uw vraag: Waar wil de PvdA juist in investeren? Daar kom ik op terug, want ik zei het 

al: wat de PvdA betreft gaan we niet bezuinigen, maar gaan we juist nu investeren in dingen 

die echt belangrijk zijn. En dan wil ik er drie concrete punten uitlichten voorzetten. Inzetten 

op werk en het voorkomen van armoede. Onderwijs en gelijke kansen voor kinderen. En drie 

betaalbaar wonen en een goede leefkwaliteit. Mijn eerste punt, voorzitter, inzetten op werk 

en het voorkomen van armoede. Al voor de coronacrisis stonden veel mensen zonder werk 

aan de zijlijn. Nu is de kans levensgroot dat daar nog duizenden, met name jonge 

werkzoekenden, bijkomen. We kennen inmiddels het motto flatten the curve in het belang 

van de Volksgezondheid. Maar eigenlijk is die ook wel relevant op het gebied van 

werkgelegenheid en werkloosheid. Voorkomen dat er een enorme piek aan werkelozen 

komt. Voorzitter, en daarom is het juist zo belangrijk dat we nu investeren en niet gaan 

bezuinigen. Daarom denkt de Partij van de Arbeid ook die motie in. Daarnaast dienen we 

ook een motie in om ervoor te zorgen dat werkzoekenden de stap naar werk in een kansrijke 

sector kunnen maken. En tot slot zou ik ook graag van het college willen weten: wat zijn nog 
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meer voornemens is om ervoor te zorgen dat je die curve, die er gaat komen, die piek van 

werkelozen die er gaat komen, goed kunnen opvangen? Graag een reactie van het college. 

En dan, voorzitter, mijn tweede punt: onderwijs en kinderen kans bieden. 

02:09:02 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs? 

02:09:03 
Mevrouw Jacobs: Ik ben benieuwd naar de ideeën van de fractie van de Partij van de Arbeid 

hoe we de piek van werklozen kunnen ophangen. U kunt de bal wel heel keurig naar het 

college zetten, maar volgens mij wordt ons gevraagd om aanwijzingen te geven wat wij voor 

ideeën zouden hebben. Dus die hoor ik ook graag van u. 

02:09:16 

De heer Bushoff: Voorzitter, dan vraag ik me af of mevrouw Jacobs nou naar de 

woordvoering heeft geluisterd en mijn moties heeft gezien, want ik heb net aangegeven wat 

wij volgens de Partij van de Arbeid moeten doen: blijven investeren, projecten aan de gang 

houden, zodat mensen aan het werk blijven. Dat is cruciaal om ervoor te zorgen dat de 

werkeloosheid niet omhoog gaat. 

02:09:33 

Mevrouw Jacobs: [onhoorbaar]. 

02:09:34 

De heer Bushoff: Voorzitter, ik ben nog in mijn antwoord bezig. Voorzitter, we hebben ook 

een motie ingediend die ervoor moet zorgen dat werkzoekenden, dat doen we overigens 

samen met u, samen met de VVD, die ervoor moet zorgen dat werkzoekenden de stap naar 

een kansrijke sector kunnen maken. Dat zijn allemaal hele concrete voorbeelden die de 

Partij van de Arbeid voorstelt om ervoor te zorgen dat we zoveel mogelijk mensen aan het 

werk houden. En daarnaast vraag ik aanvullend welke ideeën het college nog meer heeft. 

Dan mijn tweede punt, voorzitter. 

02:10:00 

Voorzitter: Dan nog even Mevrouw De Wrede op dit punt. 

02:10:06 

Mevrouw de Wrede: Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Bushoff wil blijven investeren, maar 

is hij met de Partij voor de Dieren eens dat wij het thans huidige geld beter kunnen steken in 

mensen dan in stenen? 

02:10:20 

De heer Bushoff: Voorzitter, naar mijn weten wonen de meeste mensen nog steeds in stenen 

huizen, dus het ook belangrijk om geld uit te trekken voor stenen, namelijk voor het bouwen 

van betaalbare huizen. Daar kom ik zometeen ook op in mijn woordvoering. Mijn tweede 

punt, voorzitter, onderwijs en kinderen kansen bieden is misschien wel de beste manier om 

armoede te doorbreken en sociale vooruitgang te bewerkstelligen. En juist dat stond ook 

voor de coronacrisis al onder druk. En de kansenongelijkheid neemt door de coronacrisis 

wellicht alleen nog maar toe. En soms lijkt dat heel abstract, voorzitter, maar laat ik het eens 

concreet maken. Wat betekent dat nou? Het betekent letterlijk dat de kinderen zijn die de 

bus missen. En het kan dat de Partij van de Arbeid betreft niet zo zijn dat de kinderen op het 
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schoolplein achterblijven, terwijl hun vriendjes en vriendinnetjes meegaan op schoolreisjes, 

naar zwemles gaan of op een eindexamen reis gaan. En daarom is het wat de Partij van de 

Arbeid cruciaal dat we in de nieuwe begroting het kindpakket voortzetten en geld blijven 

uittrekken om ervoor te zorgen dat kinderen altijd kunnen meedoen op school, mee kunnen 

doen aan sport, mee kunnen doen aan cultuur. Daarnaast denken wij dat ook belangrijk is 

dat we door blijven gaan met voor- en vroegschoolse educatie voor alle kinderen. En, 

Voorzitter, dient de Partij van de Arbeid een motie in samen met de VVD en een heel aantal 

andere partijen voor een verlengde schooldag in Groningen. En dan met name in wijken en 

op scholen waar dat het hardste nodig is. 

02:11:35 

De heer Dijk: Meneer Van Kesteren? 

02:11:36 

De heer van Kesteren: Voorzitter, geweldig. Waar de woordvoerder van de Partij van de 

Arbeid voor pleit. We hebben zo ook een wethouder in dit college zitten. Waarom gebeurt 

dat niet? Waarom is die aandacht voor al die punten die u noemt? Heel terecht hoor, daar 

maakt u zich zorgen over. Dat vind ik ook, sta ik helemaal achter. Maar waarom gebeurt dat 

dan niet? Wat is de reden waarom dit college met de Partij van de Arbeid daarin dan niet 

toekomt? 

02:11:58 
De heer Bushoff: Ja, voorzitter, dan verschillen waar toch een beetje van mening, want ik 

denk juist dat als op het punt van bijvoorbeeld werk zoeken naar een baan helpen, er heel 

veel gebeurt. We hebben namelijk de basisbaan ingevoerd. Ik denk dat op het gebied van 

armoedebestrijding heel veel gebeurt. We hebben namelijk een kindpakket. En mijn pleidooi 

is juist om die regelingen voort te zetten en zo nodig uit te breiden. En daarvoor dien ik dus 

ook een motie in. 

02:12:17 
Voorzitter: Meneer van Kersteren? 

02:12:20 
De heer van Kesteren: Waarom staan die regelingen dan onder druk? Waar maakt u zich 

zorgen om? Het wordt toch al gedaan? U heeft een lans voor de Partij van de Arbeid bij dit 

college. Nou, dat zit wel goed met de Partij van de Arbeid bij dit college, maar nu is blijkbaar 

toch zorg. Waarom ben ik dan bang dat deze regelingen niet doorgaan? Wat is de reden 

daarvan? Bezuinigingen? Ja, waarop? 

02:12:39 

De heer Bushoff: Precies voorzitter. Wat wij hier doen bij het voorjaarsdebat is aangegeven 

waar de prioriteiten van elke partij liggen. En ik geef je heel duidelijk aan waar de 

prioriteiten van de Partij van de Arbeid liggen. Die liggen er aan bij mensen aan het werk 

helpen. Die liggen erbij bij kinderen in armoede ondersteunen en zorgen dat zijn mee 

kunnen doen. Dat zijn de prioriteiten van de Partij van de Arbeid en daarom geef ik dat hier 

aan in dit debat. Voorzitter, ik zou graag nog even mijn motie willen toelichten. Bij mijn 

punten, dan kom ik vervolgens bij een derde punt. En dan kan ik nog wat interrupties 

wellicht weer beantwoorden. Maar ik zou graag mijn tweede punt even willen afronden. Er 

was namelijk een motie over een verlengde schooldag die wij samen indienen met de VVD 
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en een heel aantal andere partijen overigens. En wat de PvdA betreft gaan we vol voor die 

naschoolse programma's gericht op talentontwikkeling, sport, gezond eten, cultuur, natuur 

en techniek. Van Nationaal programma Rotterdam Zuid leren we dat dat juist dat soort 

onderwijsprogramma's echt structureel effect hebben en sociale vooruitgang 

bewerkstelligen. Laten we dat ook vooral in Groningen gaan doen. En dan mijn derde punt, 

voorzitter: betaalbaar wonen en leefkwaliteit. 

02:13:38 
Voorzitter: Dan gaan we eerst even naar Meneer Sijbolts en dan Meneer Dijkema. 

02:13:42 
De heer Sijbolts: Dank u, voorzitter. De Stadspartij is heel erg geschrokken van de bijdrage 

van de twee grootste fracties uit deze gemeenteraad. Er wordt gehamerd op investeren. Dat 

is belangrijk. Alleen de Stadspartij constateert dat we vrijwel geen geld meer hebben om te 

investeren. En ik ben benieuwd waar de Partij van de Arbeid straks bij de begroting de 

rekening neerlegt. Legt u die bij onze inwoners door lastenverhogingen of maakt u de keus 

om te gaan schrappen in beleid en ambities? 

02:14:06 

De heer Brandsema: Ja, voorzitter, drie dingen. In de eerste plaats heb ik heel duidelijk 

aangegeven waar wij de rekening meer zouden leggen als er een rekening komt. Dan leggen 

we die neer, daar waar de draagkracht het grootste is. Wij vragen liever een paar tientjes of 

een paar euro meer per maand, van de mensen die dat kunnen missen dan bezuinigen op de 

aller armste. Dat is een concreet antwoord op uw eerste vraag. Daarnaast, voorzitter, 

denken wij dat het belangrijk is om de coronalasten buiten de lopende begroting te houden 

en de lasten die we hebben op te vangen met de weerstandsvermogen, zodat we juist nu 

niet als gevolg van corona hoeven te bezuinigen. Daarom dienen wij daar als PvdA ook een 

motie voor in. Juist omdat wij denken dat het cruciaal is om nu niet te bezuinigen maar te 

blijven investeren. En, voorzitter, één van die investeringen moeten ook gericht zijn op 

betaalbaar wonen en een goede leefkwaliteit. 

02:14:49 

Voorzitter: Dan meneer Dijk. 

02:14:51 
De heer Dijk: Ja, voordat we naar de volgende onderwerpen gaan: ik wil eerst even een 

compliment geven aan de fractievoorzitter van de PvdA, want ik vind het een best goed 

verhaal met een paar concrete punten. U zegt duidelijk: "We moeten niet verder gaan 

bezuinigen." Helemaal mee eens. En u geeft aan: "We moeten anti-cyclisch investeren." En 

nou goed daar kun je een socialist ook wel in meekrijgen. Maar u weet ook, en u richt zich 

heel erg op werk en dat is terecht. Maar bent u met de SP van mening dat we al een hoge 

werkloosheid in Groningen hebben, dat ongeacht wat deze gemeente aan werk gaat 

proberen te verrichten, dat de kans kleiner is dat we die werkloosheid minder wordt? En 

bent u dan met de SP van mening dat het verstandig idee is om te investeren in 

inkomensondersteuning, omdat dat echt anti-cyclisch investeren is. Die euro's gaan mensen 

uitgeven in de lokale economie. En ik ben benieuwd of de Partij van de Arbeid dat ziet en het 

daarmee eens is en daar ook over wil nadenken richting de begroting. En niet alleen wil 

nadenken, maar ook het concrete punten komen, zoals u in de rest van uw verhaal komt. 
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02:15:48 

De heer Bushoff: Ja hoor voorzitter, in de eerste plaats wil ik wel één ding een onderscheid 

maken. Ik ben het niet met de heer Dijk eens dat wat wij als gemeente doe niet zo invloed 

hebben op de werkgelegenheid hier in Groningen. Ik denk zelfs dat zaken zoals een basis 

baan heel wezenlijk verschil maken voor heel veel mensen en mensen daadwerkelijk aan het 

werk kunnen helpen. Dat ten eerste. Ten tweede over uw vraag blijft dan nog steeds een 

grote groep die geen werk heeft en gebaat is bij inkomensondersteuning? Absoluut. Dus wat 

de PvdA betreft gaan we dan ook niet bezuinigd op armoedebeleid en doen we wat nodig is. 

Als straks blijkt dat er veel meer mensen een beroep doen op de bijstand, dan moeten die 

natuurlijk altijd kunnen rekenen op een bijstandsuitkering. Dan moeten we die natuurlijk 

kunnen rekenen op ondersteuning vanuit de gemeente om uit armoede te komen en 

armoede verlichtende maatregelen tegemoet kunnen zien. 

02:16:33 
De heer Dijk: Voorzitter, om een misverstand te voorkomen: ik zeg niet dat het geen effect 

heeft wat de gemeente doet. Ik zeg alleen dat het schier onmogelijk lijkt om bij een crisis als 

deze die gaat komen, de werkloosheid te doen laten afnemen. En wat ik u een vraag is of je 

meer wil doen dan hetgeen wat nodig is? En of u met de SP van mening bent dat als wij 

mensen inkomenstoeslag bijvoorbeeld zouden geven, zodat ze op vooruitgaan, dat ze dat 

geldt ook eerder zullen gaan uitgeven in de lokale economie, wat goed is voor heel veel 

ondernemers in deze stad en voor de mensen die het betreft. 

02:17:06 
De heer Bushoff: Voorzitter, ik denk dat wij doen wat nodig is misschien een beetje anders 

uitgelegd wordt door de SP dan door de Partij van de Arbeid. Wat dat betekent dat als de 

vraag is naar meer inkomensondersteuning, dat we dat misschien moeten doen. Als de vraag 

is dat we inzetten op meer betaalbare woningen bouwen, dat dat is wat we doen. Als de 

vraag is naar meer mensen begeleiden naar werk, dan is dat wat we moeten doen. Dat is de 

manier waarop de PvdA uitlegt: doen wat nodig is. En voorzitter, dan ben ik bij mijn laatste 

punt beland. 

02:17:33 
De heer Sijbolts: Dus, voorzitter, de PvdA zegt: we moeten meer gaan doen aan 

inkomensondersteuning. Want u gaat mij niet vertellen dat de Partij van de Arbeid zegt dat 

niet nodig is. Of je moet hier zeggen: nee, dat is niet nodig. We hoeven niet meer te doen 

aan inkomensondersteuning. Dat doen we al genoeg. Die mensen hebben niet een paar euro 

nodig, het is niet nodig. 

02:17:50 
De heer Bushoff: Voorzitter, volgens mij heb ik daar heel helder antwoord op een gegeven. 

Dat wij inderdaad doen wat nodig is en dat wat betreft we meer moeten doen dan wat we 

nu op dit moment inderdaad doen, omdat er straks meer mensen op ons afkomen die 

waarschijnlijk werkeloos zullen zijn. En daarom dient de PvdA dus ook een aantal moties in 

om ervoor te zorgen dat mensen aan het werk blijven, om ervoor te zorgen dat mensen 

sneller een baan vinden, want uiteindelijk is werk het beste middel tegen armoede. 

Uiteindelijk is werk het beste middel om te zorgen dat mensen inkomen hebben. En daarom 

dient de PvdA die motie en en daarom gaat mijn verhaal als Partij van de Arbeid man ook 
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met name over werk. En voorzitter, ik zou nog graag mijn laatste punt willen maken voor ik 

tot een afronding kom. Voorzitter, betaalbaar wonen en een goede leefkwaliteit. 

02:18:31 
Voorzitter: Wij gaan inderdaad naar de afronding, dus u maakt uw laatste punt nog even. En 

dan is het... 

02:18:36 
De heer Bushoff: Voorzitter, ik zei het al: betaalbaar wonen en een goede leefkwaliteit. Wat 

de PvdA betreft zetten we de ingezette weg met de woningfusies voort, pakken we de regie 

op de woningmarkt en gaan vol voor volkshuisvesting. Juist nu moeten we betaalbare 

woningen blijven bouwen en verduurzamen. Dat is goed voor de werkgelegenheid, goed 

voor het klimaat en bovenal goed voor de mensen die een betaalbare woning willen. En 

naast betaalbare woningen willen we ook fijn wonen. Daarom dient de PvdA, ook samen 

met GroenLinks, een motie in overleef straten, het herwinnen van de openbare ruimte en 

mensen ruimte geven om iets leuks te doen in hun eigen straat, leuke activiteiten te 

organiseren voor mensen die nu niet op vakantie gaan. In de nieuwe begroting moeten we 

wat de PvdA betreft ook blijven inzetten op wijk- en dorpsvernieuwing, bijvoorbeeld met 

geld uit de regio. Investeren in groen is investeren in een gezonde leefomgeving die ons 

wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daar moeten we wat de PvdA betreft 

ook mee blijven doorgaan. 

02:19:30 
Voorzitter: Ik knik en dan weet u dat ik u gezien heb, maar ik geef je nog even de 

gelegenheid tot één vraag en één kort antwoord, want we zitten op 11 minuten nu. 

02:19:40 
De heer Brandsema: Even een punt voor de orde. Kijk, als meneer Dijk vijf keer een 

interruptie mogelijkheid krijgt en ik niet, dat ik dat ook even aankaart, snapt u? Anders sta ik 

hier maar linksboven de tafel. 

02:19:51 
Voorzitter: Ik snap van alles maar u snapt ook dat dit best een ingewikkelde zaal is om het 

geheel te kunnen overzien, dus als u gewoon even dan, zoals Meneer van Kesteren ook 

doet, even je hand opsteekt dan bent u de eerste, echt de eerste, die ik zal zien. Nou, wat is 

de vraag? 

02:20:09 
Mevrouw Jacobs: Ik zal met twee handen gaan zwaaien en komt helemaal goed. Voorzitter, 

ik heb toch wel een beetje een ander beeld van de werkelijkheid die meneer Bushoff heeft 

op dit moment, want we zijn in november volgens de stresstest van onvoldoende naar zwak 

gegaan. En dan bedoel ik de financiële positie van de gemeente. En vervolgens negeert u dat 

hele verhaal in uw betoog en zegt u: "We moeten nog meer investeren." Terwijl er voor de 

onredelijke hondenbelasting gezegd wordt: "Nee, daar hebben we geld voor." In welke 

werkelijkheid leeft u eigenlijk? 

02:20:44 

De heer Bushoff: Voorzitter, ik ben bij de behandeling van de rekening uitgebreid ingegaan 

op de financiële positie van de gemeente. Die is kwetsbaar en we zeilen scherp aan de wind. 

Daar heeft u volkomen gelijk in, maar ik denk dat met de opgaven die voor ons liggen het 
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juist nu noodzakelijk is om inderdaad te blijven investeren. En daarom dien ik ook moties in 

om dat juist mogelijk te maken, omdat het nodig is om nu de investeringsagenda te 

handhaven om te investeren in gezond, groen en gelukkig Groningen. 

02:21:08 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn we bij de fractie van D66. 

02:21:15 
De heer Benjamins: Dank u wel, voorzitter. Ik denk dat het praktisch is dat ik hier blijf zitten 

en misschien scheelt dat ook wat tijd. Allereerst dank aan de insprekers van zojuist. Die zijn 

aangekomen bij onze fractie en wij gaan daar over beraadslagen. Voorzitter, er vielen in de 

afgelopen periode nogal wat vieringen in het water. De viering van het jubileumjaar van de 

eerste grote nieuwe staduitleg van Groningen kon dan weliswaar helaas nog niet 

plaatsvinden, in september volgt hiervoor een herkansing. De snel toenemende omvang van 

de stad Groningen was dit jaar precies 400 jaar geleden. Aanleiding voor het stadsbestuur 

om moedig vooruit te kijken, voorzitter. Een stadsbestuur dat zich veerkrachtig toonde en in 

staat bleek om de problemen het hoofd te bieden en ervoor zorgde dat de huidige wijk 

Ebbingekwartier dat de ontwikkeling in bloei kwam. Ook de viering van 75 jaar vrijheid kon 

helaas geen doorgang vinden. Maar ook 75 jaar geleden stond er een veerkrachtig en 

daadkrachtig gemeentebestuur dat niet van wijken wist en moedig de schouders onder de 

wederopbouw zette. Die vieringen die in het water vielen werden geannuleerd vanwege het 

COVID-19 virus. Daar zult u vandaag nog veel vaker worden over horen. We hoorden de 

verhalen van de mensen in de zorg, in het onderwijs, in de cultuursector en van 

ondernemers. Iedereen is de laatste maanden door de corona maatregelen van de overheid 

op de proef gesteld. Van stilstand tijdens een intelligente lockdown naar soms wel heel erg 

flexibel tijdens het weer opstarten met regels die per week lijken te worden aangepakt. 

Alsof we met elkaar niet weten wat we doen. Corona heeft ons daarmee, en dat is wellicht 

toch ook iets positiefs, ruimte gegeven voor twijfel, voor het zeggen dat je het soms ook niet 

weet. Jan Terlouw schreef daarover niet voor niets het boek: Hoed u voor mensen die iets 

zeker weten. Actueler dus dan ooit. Maar ondanks de onzekerheid en twijfel moet de 

overheid wel handelen om het virus in te dammen. Maar ook om de samenleving weer op 

gang te helpen. De maatregelen hebben mensen onvrij en onzeker gemaakt. En van deze 

onvrijheid en onzekerheid willen we af. Want wat als je baan op het spel? Jij je zaak 

gedwongen moet sluiten? Je door corona je ziekenhuisbehandeling niet kon krijgen? Dan is 

de ingeleverde vrijheid misschien maar relatief. In de afgelopen periode is er meer dan ooit 

op zelfredzaamheid geleund. En dat we weer meer vrijheden hebben komt vanwege ons 

persoonlijke democratische besef. Dat we leven in een samenleving waarin je eigen vrijheid 

niet ten koste mag gaan van die van een ander. Dat je de meest kwetsbare moet 

beschermen. Groningen heeft het ontzettend goed gedaan. We hebben veerkracht maar 

ook daadkracht getoond. Wij komen altijd weer overeind en hebben plek voor die mensen 

die dat nodig hebben. 75 jaar vrijheid zouden we ook in diezelfde gedachte vieren. Maar we 

vierden het in onvrijheid. En nu is het tijd om die vrijheid te herwinnen. Ook door die 

onzekerheden zoveel mogelijk weg te nemen. Net als dat het bij ons past dat we kritisch zijn 

op onszelf, dat we onze eigen functioneren toetsen. Dat doen we bijvoorbeeld met het 

gebiedsgericht werken, maar ook met de democratische experimenten. Waar we juist inzien 

dat de verbinding zo belangrijk is, de verbinding tussen overheid en inwoners. En om dat 
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belang te onderstrepen was er een motie in wording gezamenlijk met de Stadspartij. Maar 

die houden we nog wel even in portefeuille, voorzitter. We bespreken vanavond de 

voorjaarsbrief, dat zal u allen niet zijn ontgaan. En net als het college willen wij ook hier 

nogmaals benoemen: dank aan alle mensen die de afgelopen periode voor ons, de 

samenleving, gewerkt hebben. De leraren, de supermarktmedewerkers, de handhavers, de 

zorgverleners, de politie. En dan ook aan al die ouders die je thuis volgehouden hebben als 

juf en meester. En ik weet dat er hier in de raad ook al een heel aantal mensen zijn die dat 

op zich hebben weten te nemen. Maar nu moeten we ook aan onze ondernemers gaan 

denken. Daarom is het goed dat het college blijft investeren in het vestigingsklimaat en het 

aantrekkelijker maken van de binnenstad, want vertrekkende ondernemers betekent niet 

alleen minder werkgelegenheid, maar ook minder dynamiek. En in die cirkel willen we en 

moeten we niet terechtkomen. Groningen moet weer gaan bruisen. Het is bovendien goed 

dat het college blijft investeren in wijkvernieuwing en wonen. De verschillen in de gemeente 

mogen door corona niet groter worden en het liefst maken we ze kleiner. En het is goed dat 

het college fors investeert in goede onderwijshuisvesting, omdat het fundament voor een 

goede start in het leven daar ligt. Pijnlijke keuzes die verschillen vergroten moeten we niet 

maken. Maar om echt grote stappen te zetten zou ook het rijk moeten bijspringen, want we 

kunnen de lasten voor onze inwoners niet eindeloos blijven verhogen. Onze belastingen 

prijken wat D66 betreft al in veel te veel top tien lijstjes op de hoogste posities. Dus Den 

Haag, kom over de brug. Niet alleen voor de gemeentekas, maar juist ook voor gerichte 

projecten zoals de Lelylijn. Kom niet alleen met wat nodig is, maar maak eens een groot 

gebaar en zet ook een tandje bij om de energietransitie op gemeentelijk niveau te 

versnellen. 

02:27:05 

Voorzitter: Meneer van Kesteren? 

02:27:06 
De heer van Kesteren: Voorzitter, de roep om meer geld uit Den Haag die hoor ik veel. Alleen 

ik wil de D66 vragen, voorzitter, of zij ook thema 's ziet waarop wel bezuinigd kan worden, 

want er zijn thema's waar niet op bezuinigd wordt. En D66 weet wel wat ik bedoel. Graag 

een reactie. 

02:27:27 
De heer Benjamins: D66 weet niet helemaal precies wat de heer Van Kesteren bedoeld, maar 

ik heb u gehoord, zal ik maar zeggen. Maar ik wijs naar Den Haag, dat klopt. En niet alleen 

naar Den Haag, ook naar onszelf. 

02:27:39 
Voorzitter: De heer Van Kesteren? 

02:27:39 
De heer van Kesteren: Ja, als ik dan de woordvoerder van D66 hoor, voorzitter, dan is het bij 

D66 en en. Dus niet bezuinigen, maar gewoon de enige optie is meer geld vragen aan Den 

Haag. Ja, dat is een standpunt. Alleen ik denk dat dat niet zal werken in de praktijk. Is de D66 

dat met mij eens? Je zult toch keuzes moeten maken in bezuinigingen. 

02:28:01 
De heer Benjamins: Zeker. Ik herhaal nog een zin en zet ook een tandje bij om de 
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energietransitie op gemeentelijk niveau te versnellen. D66 is er trots op dat we voorop 

lopen, maar wij dragen de risico's van iets wat ook een landelijke ambitie is. Ambities en 

realiteit moeten hand in hand gaan. Voorzitter, Ramsey Nasr zei het heel erg mooi: 

"Gezondheid, onderwijs en cultuur zijn de fundamenten van onze samenleving, niet de 

ornamenten." Deze basis op orde is een voorwaarde voor welvaart, vrijheid en groei. En dan 

groei, niet louter economisch ingegeven, maar juist ook persoonlijk. Daarom staan we op de 

motie om te kijken of we de verlengde schooldag uit kunnen breiden. Toch wel één van de 

parels van het vorige en dit college. En laat dit gemeentebestuur, want dat zijn raad en 

college nog altijd samen, onze veerkracht en daadkracht tonen. Dank voorzitter. 

02:29:03 

Voorzitter: Meneer Sijbolts? 

02:29:04 

De heer Sijbolts: Een korte vraag aan de Heer Benjamins van de D66. "De basis op orde," dat 

vind ik een heel goed idee. Geldt wat D66 betreft datzelfde voor de financiële huishouding 

van de gemeente? 

02:29:15 

De heer Benjamins: Uiteraard. Daar heb ik vorige week ook al het nodige over gezegd, 

voorzitter. 

02:29:21 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de SP. Als het nog een tijdje doorgaat met de 

desinfecteren hier dan aan het eind van deze vergadering, dan ben ik weg in ieder geval. 

Fade away met al die desinfectanten. 

02:29:51 

De heer Dijk?: Dank u wel, voorzitter. Voor de mensen thuis: ik moest een heel stuk omlopen 

om anderhalve meter in acht te houden. Voorzitter, ik heb mijn bijdrage een titel gegeven, 

voor het eerst heb ik dat gedaan trouwens. En de titel is: het moet nu echt anders. We zitten 

midden in een coronacrisis. De gevolgen van de financiële crisis van 2008 zijn voor velen nog 

steeds voelbaar. Maar ook in deze gemeenteraad ervaart de SP een politieke crisis. De crisis 

van een nikserigheid. Na de verkiezingen pleiten de SP in het Duidingse blad voor 

fundamentele veranderingen. Geen onsje meer of minder. Veranderingen die leiden tot een 

samenleving waarin mensen niet met elkaar concurreren, maar juist samenwerken. Waarin 

de onderlinge solidariteit georganiseerd wordt en geen individualisme wordt gezaaid. 

Waarin niet één euro één stem van een markt domineert, maar het democratische: één 

mens, één stem geld. 

02:31:18 

Voorzitter: Benjamins? 

02:31:19 

De heer Benjamins: Als de SP zegt dat er niet zoveel veranderd is, betekent dat dat het 

college dan goed op de winkel heeft gepast? 

02:31:28 
De heer Dijk: Niets doen is achteruitgang. Voorzitter, we hebben nooit onder stoelen of 

banken gestoken dat wij voor deze waarde stevige oppositie zullen voeren. Met onze 
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analyse en acties dragen wij alternatieven aan. En, voorzitter, stevig oppositie voeren ben ik 

als SP'er inmiddels wel gewend. Soms ook hard tegen hard. En daar weet mevrouw 

Paulusma alles van. Onze debatten over de zorg waar we vorige raadsperiode stevig, maar 

ze gingen wel echt ergens over. En dat mist de SP-fractie wel, voorzitter, want de debatten 

met deze coalitie staan daarmee in schril contrast. Dit is de coalitie van de nikserigheid. En 

dit colleges nu ongeveer op de helft. Wij zijn stapels teksten in glossy brochures 

geproduceerd, veel grote woorden gebruikt, en ik heb net de eerste spreken van dit debat 

dat ook horen doen, maar een politieke visie op de belangrijkste uitdagingen ontbreekt. Laat 

staan dat er concrete maatregelen worden genomen. En laat ik deze uitdagingen dan wel 

eventjes bij langsgaan. 

02:32:29 
Voorzitter: Meneer Bushoff? 

02:32:30 

De heer Bushoff: Voorzitter, de Heer Dijk vindt mij, als hij zegt dat hij graag stevig in debat 

wil. Dat doe ik graag, ook met u. Maar waar hij mij niet vindt, is dat u zegt dat er te weinig is 

gebeurd of dat het een coalitie van nikserigheid is, want dan vraag ik naar uw reactie op de 

basisbaan. Dan vraag ik u uw eigen woorden te herinneren van vorige week als het gaat om 

de woonvisie. Er wordt keihard regie gevoerd op de woningmarkt om te zorgen voor meer 

betaalbare woningen. Daar maakte u nog een compliment over. Dat zijn toch concrete 

resultaten van deze coalitie? Wellicht ook met uw bijdrage. Maar dat past het toch niet om 

te zeggen dat deze coalitie niks heeft gedaan? 

02:33:05 
De heer Dijk: Voorzitter, de PvdA noemt twee punten en dat zorgt ervoor ik eentje gewoon 

totaal kan overslaan, want ik had inderdaad als uitzondering op al die nikserigheid, de 

woningmarkt opgeschreven en de basisbaan. Dus super goed. Dank u wel, scheelt mij heel 

veel tijd. Voorzitter, dan kan ik wel naar de eerste toe gaan. Stijgende energielasten en 

blijvende afhankelijkheid van op winst beluste energiegiganten. Onder leiding van twee 

GroenLinks wethouders wordt er veel over groene energie en klimaat gesproken. Maar 

politiek gezien blijft alles bij het oude. De SP wacht nog steeds op een analyse en visie van 

het college hoe het democratische zeggenschap over onze energie opwek wil vergroten. En 

hoe het ervoor wil zorgen dat het niet afhankelijk blijft van op winst beluste zonneboeren en 

energiegiganten. De markt met de concurrentie, individualisme en winstmaximalisatie gaat 

de omschakeling naar democratische, schone en betaalbare energie nooit organiseren. En 

onder leiding van GroenLinks en de Partij van de Arbeid en het college zou u toch 

verwachten dat een stevig overheid probeert deze kapitalistische verhoudingen te 

vereffenen. Graag een reactie van het college. 

02:34:12 

Voorzitter: Nee, eerst Meneer van Kesteren. Dan het college. 

02:34:15 

De heer van Kesteren: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de SP maakt de inwoners van 

Groningen wijs dat hun hoge energierekeningen komt door energiegiganten. Ik heb al vaker 

gezegd: Energielasten komt door allerlei klimaatmaatregelen die de energielasten van de 

bewoners enorm hoog zullen maken. Daar heeft u nog steeds geen oog voor. Dat kwartje is 
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nog steeds niet gevallen. Is dat inmiddels al bij u doorgedrongen en gaat u dat ook aan uw 

achterban vertellen? Of gaat u ze nog verder voor de gek houden? 

02:34:47 
De heer Dijk: Voorzitter, twee punten: iedereen in Groningen is onze achterban. En ik ben als 

het gaat om het klimaat en energiegiganten geen verdediger van het grootkapitaal en u wel. 

Daar laat ik het even bij. Voorzitter, de geboekte resultaten op dit thema als het gaat om 

energie en klimaat en milieu. 

02:35:04 
Voorzitter: Mevrouw Wijnja wil nog even wat zeggen. 

02:35:09 
Mevrouw Wijnja: Dank voorzitter. Ik zou twee vragen willen stellen aan de heer Dijk. Ook 

omwille van de tijd doen we het lekker efficiënt. Volgens mij is het zo, en daar hebben we 

het met de SP vaker over gehad, dat we ontzettend grote tekorten zijn op het sociaal 

domein en dat er gewoon een keuze is gemaakt om dat bij te klussen. En vindt de SP dat dan 

niks? Vindt de SP dat dan niet belangrijk? Dat is één. En twee: wij hebben de afgelopen 

periode velen debatten gevoerd over hoe je vorm zou moeten geven aan die 

energietransitie. En daarvan zeggen wij: daar heb je en, en, en voor nodig. En is het dan zo 

dat de SP zegt: "Als jullie het niet doen zoals wij het willen, dan doe je niks." Maar als je er 

anders over denkt en gaat voor echte impact, dan noem ik dat nikserigheid en niks doen. 

02:35:53 

De heer Dijk: Voorzitter, noem het bezuinigen op de thuiszorg, op het WMO taxivervoer, 

maar bij plussen. Het zijn uw woorden, niet de mijne. Ik zou me er rot voor schamen als ik in 

de coalitie zou zetten. Voorzitter, om over uw climate energieverhalen te gaan: de geboekte 

resultaten op dit thema zijn echt zeer, zeer, zeer mager. Een niet uitgevoerde motie om 

gemeentelijke zonnepanelen op alle daken van woningbouwcorporatie ter plaatse. Te lastig, 

veel te moeilijk en we plempen het liever in een polder. De regionale energiestrategie is nu 

al gestrand. Te lastig en te moeilijk. Particuliere woningen verduurzamen via Groningen 

woont slim, was lastig, te moeilijk, weinig effectief. Wat is de oplossing? We gaan het doen 

met een provinciaal kantoor, want dat zou wel vele malen beter zijn. 0,0 resultaat keer op 

keer op dit zo cruciale thema's. Zet nou die zonnepanelen op die daken, isoleer die 

woningen nou een keer. Concrete resultaten waar mensen in vooruit gaan en euro's in hun 

eigen broekzak en wat ervoor zorgt dat wijken ook nog een keertje opgeknapt worden. En 

daar ontbreekt het hier gewoon aan, al jaren. 

02:36:57 

Voorzitter: Mevrouw Wijnja? 

02:36:59 
Mevrouw Wijnja: Nou, dat laatste herken ik daar in ieder geval niet. Maar zegt de SP dan 

over gezinnen die Jeugdhulp nodig hebben: "Dat is niks, dat is onbelangrijk." Dat de 

gemeente ervoor kiest om dat bij te betalen, dat is flauwekul. Dan gaan we net doen alsof er 

niks gebeurt. Het aantal mensen wat in de bijstand terecht komt, waarvan we gewoon 

zeggen: "Dat moeten we betalen." Dat heeft ergens consequenties. Is dat dan iets waarvan 

de SP zegt: "Nee, dat is niet belangrijk, dat is flauwekul?" 
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02:37:24 

Voorzitter: En Meneer Bushoff, die had ook een punt? 

02:37:28 
De heer Bushoff: Voorzitter, ik kan het verhaal van de heer Dijk heel goed begrijpen, want je 

moet er even scherp in vliegen. En als je er scherp invliegt, hoop je uiteindelijk dat je 

misschien ook wat meer weer voor elkaar krijgt. En dat is ook nodig. Maar het is volgens mij 

niet het eerlijke verhaal. Het is niet het juiste verhaal, want de vorige begroting hebben we 

namelijk meer dan een miljoen extra uitgetrokken om huizen van met name minima te gaan 

verduurzamen. Daar doen we dus echt iets voor duurzaamheid. En sterker nog, dat laten we 

hand in hand gaan met eerlijke inkomenspolitiek. Dat zou je moeten aanspreken. En dan nog 

één ding, voorzitter, en dat is ook mijn vraag, als de heer Dijk zegt dat er dingen niet goed 

zijn gegaan of hij dingen anders had willen zien, geloof ik gelijk. Maar vertel dan wel hoe het 

precies zit, want de bezuinigingen die u noemde waren geen taakstellende bezuinigingen. 

Als er meer geld voor nodig zou blijken, dan zouden wij daar meer geld voor uittrekken. Dat 

is het eerlijke verhaal. Dus prima dat u het scherm invliegt, maar hou je wel bij de feiten. 

02:38:18 
De heer Dijk: Voorzitter, Diederik Samson had ook ooit een eerlijk verhaal. En volgens mij zijn 

mensen toen bekaaid vanaf gekomen. En dat geldt ook voor mensen die nu thuiszorg 

krijgen. Die hebben ook minder uren gekregen. WMO taxivervoer moeten ze meer zelf gaan 

betalen, ze krijgen minder kilometers vergoed. Dat is het eerlijke verhaal. En die mensen 

hebben dat u verteld in de raadszaal. En u kijkt de andere kant op. Dat is het eerlijke verhaal. 

En het eerlijke verhaal zou ook zijn, als u inderdaad komende periode, richting de begroting, 

nu ook boter bij de vis gaat leveren en gaat zeggen: "Inkomensondersteuning is het grootste 

probleem van heel Groningen, daar gaan we fors op bijlappen." En dan vindt u mij aan uw 

zijde. Dat ziet u bij de woningmarkt. Daar heeft u ons ook aan uw zijde gevonden. Sterker 

nog, u heeft heel veel van onze ideeen gelukkig ook overgenomen. Complimenten daarvoor. 

Niet omdat u zegt dat het onze ideeën zijn, maar omdat u gewoon zegt dat dat nodig is. En 

wat nodig is, daar heeft u het zelf heel vaak over, is dat mensen meer euro's in de 

portemonnee gaan krijgen. En dat kun je inderdaad doen door wijken te gaan vernieuwen. 

En dat moet veel meer gebeuren, want een wijk als cel... Ik zit hier tien jaar in deze 

gemeenteraad. Het is echt om te janken. Die mensen die zitten al vanaf 2009 te wachten op 

wijkvernieuwing. En het lijkt nu dan eindelijk te gebeuren. Dat het eindelijk wel een beetje 

los komt. Maar wat voelen ze? Ze voelen dat ze moeten wijken voor de rijken. Dat ze die 

wijk uit worden gepest en in de [onhoorbaar] geld exact hetzelfde voorbeeld, omdat daar de 

woningen worden gesloopt en mensen naar een andere wijk moet gaan verhuizen. 

02:39:40 
Voorzitter: Meneer Bushoff? 

02:39:40 
De heer Bushoff: Dan zou de conclusie toch zijn, voorzitter, dat we op zich goed bezig zijn op 

een heel aantal punten. Op het gebied van de woningmarkt, op het gebied van mensen uit 

armoede halen en op het gebied van verduurzamen. Maar dat er nog sneller kan en nog 

beter kan. En dat u ons daar op kan vinden en dat we daar zouden kunnen samenwerken om 

het nog beter te doen. Maar dat we de goede weg zijn ingeslagen en dat deze coalitie de 
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afgelopen periode hele grote stappen heeft gezet. Ondanks dat we te weinig financiële 

middelen uit Den Haag kregen. 

02:40:04 
De heer Dijk: Voorzitter, er is in ieder geval één iemand in deze zaal die het belang van 

coalitie aan het verdedigen is en daarvoor verdient u in ieder geval een compliment. Maar ik 

ben niet met u eens. En ik zal zometeen namelijk aangegeven met onze voorstellen waarom 

ik het daar niet mee eens ben. Voorzitter, permanente tekorten en verschraling van onze 

zorg en ondersteuning. De SP die heeft altijd forse kritiek geuit op de zorgtaken die 

verschillende kabinetten naar de gemeente overhevelde. Zonder daar de centen bij te 

leveren. En de bezuinigingen van 25% tot 40% op de thuiszorg en welzijn en ondersteuning 

en de jeugdzorg zijn voor de gemeente inderdaad bijna niet op te vangen. Maar er zijn wel 

gemeentes in het land die het wel doen, want er zijn inderdaad scherpe politieke keuzes te 

maken. Maar deze coalitie doet dat te weinig. Sloop de marktwerking in de zorg. Te 

beginnen volgend jaar bij de Jeugdzorg. En ook de bezuiniging op de thuiszorg. Ik noemde 

net al het gehandicaptenvervoer en de beperkte middelen voor hun meerkosten regeling 

voor chronisch zieken en gehandicapten, zijn ons een doorn in het oog. Zeker als je ze afzet 

tegen miljoenen investeringen in de binnenstad, een nieuwe raadszaal en nieuwe 

Oosterpoort. En wat zitten we hier toch mooi, he? 

02:41:08 

Voorzitter: Meneer Benjamins? 

02:41:10 
De heer Benjamins: Ja, voorzitter, we zitten hier fantastisch. Ik heb een vraag aan de heer 

Dijk als het gaat over jeugdhulpverlening. De kwaliteit daarvan is dat wat de SP betreft het 

echt niet van belang? Is dat is dat nog een vraag? Want de SP gaat een beetje los over een 

onderwerp, waarvan ik me afvraag of de SP nou prioriteiten aanbrengt ergens. Ik begrijp het 

niet zo. 

02:41:42 
Voorzitter: Dan moet u nog even luisteren. Misschien snapt u het dan. Voorzitter, blijvende 

armoede en toenemende inkomensonzekerheid. Een wethouder die de stad amper kent en 

vanwege haar wachtgeld en verhuisvergoeding een besmeurde entree maakte, heeft nu nog 

anderhalf jaar om de grootste uitdaging van onze gemeente op te lossen. Voor de SP-fractie 

was het één van de redenen waarom wij tegen de benoeming van mevrouw Dik stemde. 

Wat ons betreft waren de taken van de heer Gijsbertsen over andere wethouders verdeeld. 

Dat had ook nog is heel erg veel geld gescheeld. En daarom stelt de wethouder voor om het 

met één wethouder minder te gaan doen. Het college mag zelf kiezen of iemand stopt of dat 

u gezamenlijk één FTE inlevert. 

02:42:20 
De heer van Kesteren: Nou breekt toch een beetje mijn klomp. Nou zegt de SP de hele tijd: 

"Het gaat niet snel genoeg, er moet meer gebeuren." Maar dan willen ze wel één wethouder 

minder hebben. En dan denken ze dat nog steeds op dezelfde snelheid, sterker nog, dat we 

nog sneller plannen zouden kunnen maken. Hoe ruimt die dat? Denkt u dat deze mensen 

echt niet hard werken die hier zitten? 
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02:42:42 

De heer Dijk: Dat heb ik nooit gezegd. 

02:42:44 
De heer van Kesteren: Dus mijn vraag, voorzitter: hoe rijmt de SP dat het sneller moet, dat er 

meer moet gebeuren en dat er minder mensen daarvoor nodig zijn volgens de SP? 

02:42:51 

De heer Dijk: Voorzitter, ik denk niet dat een wethouder per se degene is die alles uitvoert. 

Volgens mij komende ideeën ook uit deze zaal. Als daar beter naar geluisterd wordt, dan zijn 

er hier ook wethouders die dat kunnen uitvoeren. En dan denk ik dat het echt met eentje 

minder kan. Zou het ook sieren om dat te gaan doen trouwens. Om de menselijke 

waardigheid te beschermen en om armoedetweedeling een inkomenszekerheid te 

bestrijden. Is namelijk een structureel meer geld nodig. En de SP is benieuwd of dit college in 

deze coalitie kleur zal bekennen en die uitdaging aandurft te gaan. Zo niet, dan verwachten 

we op zijn minst een politieke stellingname hierover. Voorzitter, de coronacrisis heeft één 

ding haarfijn aangetoond: onze samenleving werkt veel beter wanneer we samenwerken en 

solidariteit organiseren. In de zorg werd door samenwerking fantastisch werk geleverd. 

Mensen hielpen en zorgen voor elkaar wanneer dat nodig was. En de overheid moet die 

samenwerking solidariteit bevorderen en organiseren en niet weer op de oude voet verder 

gaan. En de machten en krachten om op de oude voet verder te gaan, zijn echt heel sterk. 

Want terwijl flexkrachten op straat werden gezet, kreeg KLM zonder voorwaarden miljarden 

aan staatssteun. Ahold, Albert Heijn en bol.com, maakte het eerste kwartaal 48% meer 

winst. Dat is 645 miljoen euro. Ook hier in Groningen. En de vakkenvuller kreeg een 

cadeaubon van 25 euro. En u raadt het niet, maar die mocht hij uitgeven bij de Albert Heijn. 

En de zorgwerker eenmalig 1000 euro maar geen structurele beloning. En huurders? 

Huurders krijgen een huurverhoging en een minister die te beroerd is om het huurders te 

gaan praten en in haar BMW wegvlucht. Het zijn deze politici die buigen voor de macht van 

het grote geld, die een politiek economisch systeem aanhangen dat mensen met elkaar laat 

concurreren in plaats van samenwerken. Deze politiek heeft geleid tot groeiende 

woningnood en stijgende woonlasten, grote armoede en toenemende 

inkomensonzekerheid. Tot voor vermarkting en verschraling van de zorg, stijgende 

energielasten en blijvende afhankelijkheid van commerciële energiegiganten. En tot 

oplopende spanningen in de samenleving, de achterstelling, uitsluiting en ongelijkheid. Een 

systeem waarbij de overheid individualisme zaait in plaats van het onderlinge solidariteit 

organiseert. En SP, wil dat anders. Door samenwerking en solidariteit willen wij een 

betaalbaar huis, goed werk en een fatsoenlijk inkomen, zorg zonder concurrentie en eigen 

bijdrage en schone energie waarbij iedereen zeggenschap van heeft. Dat is onze analyse en 

daar horen de volgende concrete keuzes bij. Stel dat plannen en investeringen voor de 

binnenstad een nieuwe Oosterpoort uit of stop er helemaal mee. Vertraagde plannen voor 

schone energie en wijk vernieuwing, maar versnelde maatregelen, waarbij mensen daarbij 

direct baat hebben. Stel daarom nieuwe wijkvernieuwingsplannen op door versneld te 

starten met het bouwen, renoveren en isoleren van huurwoningen. En dan bedoel ik met 

dat de concrete vooruitgang een verbetering van mensen is. En een beter milieu begint niet 

bij jezelf. En daarom moet het college werken aan een eigen, schone, betaalbare, 

democratische energievoorziening. Deze moet meer en sneller zonnepanelen op daken 
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plaatsen, weer om concrete vooruitgang voor gewone mensen te bewerkstelligen. En de SP 

vindt ook dat de politiek naar zichzelf moet kijken. Wij krijgen een belachelijk hoge 

vergoeding. Er is niemand die qua uurloon zo veel betaald krijgt in deze gemeente 

Groningen als wij, behalve de chefs van de Albert Heijn die toevallig in Groningen wonen. Als 

wij een kwart inleveren kan dat een half miljoen euro opbrengen. Een wethouder minder, u 

kiest maar, zei ik tegen het college, 400.000 euro. Voorzitter, nog twee punten: de jeugd 

heeft de toekomst. En daarom willen wij dat er een jeugdwerkgarantieplan komt voor 

jongeren, zodat zij in opleiding kunnen gaan werken en kunnen werken aan een toekomst, 

zodat we niet een verloren generatie krijgen, zoals we de vorige periode ook hebben gezien. 

En tot slot eigenlijk het belangrijkste punt waar we het vanavond over moeten hebben en 

waar we ook echt beslissingen overgenomen moeten worden: stel meer geld beschikbaar 

voor inkomensondersteuning, armoedebestrijding en preventie. Deze crisis van politieke 

nikserigheid van deze coalitie kan niet voortduren. U wordt nu door omstandigheden 

gedwongen om scherpe politieke keuzes te maken, maak die dan ook. 

02:46:43 
Voorzitter: Dank u zeer. Bijna 12 minuten. VVD? Mevrouw Jacobs. 

02:46:52 
Mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter. Vorige week heb ik het gehad over het bizarre jaar 

2020. Een jaar om nooit vergeten, een jaar waarin we ons zorgen maakt over onze 

gezondheid, over onze dierbare en mogelijk zelfs mensen verloren. Een jaar wat ons vinden 

nieuwe woorden in het woordenboek brengt. Wie had er ooit gehoord van een coronacrisis? 

Ons leven is veranderd. Velen van ons werken thuis, scholieren en studenten hebben al 

maanden geen fysiek onderwijs gehad, de campus maakt een verlaten indruk en de horeca 

heeft tien weken platgelegen. Daarentegen hadden een supermarkten het smoor druk, net 

als de tuincentra en de bouwmarkten. De zorg kende een bizarre tijd. Zorgverleners rondom 

de corona gerelateerde zorg werkten dag en nacht onder bizarre omstandigheden, maar de 

reguliere zorg lag stil. Dat zorgde dat die hulpverleners juist geen werk hadden. Inmiddels is 

het normale leven op gang gekomen, kunnen we weer uiteten, op een terras zitten, het 

basisonderwijs is weer gestart en na de zomervakantie gaat het voortgezet onderwijs weer 

van start. Echter, de universiteit en HBO en MBO gaan nog niet terug naar het fysieke 

onderwijs. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor mijn fractievoorzitter is het van belang 

dat het goed leven in Groningen is. Dat betekent voor mijn fractie goed wonen, werken, 

studeren, ondernemen en recreëren. Wij willen onze inwoners ondersteunen en de 

ondernemers en maatschappelijke organisaties helpen. In dat licht kijken we vooruit naar 

2021. Wat de VVD betreft is het motto "alle hens aan dek." Deze tijd vraagt om leiderschap. 

Om een leider die ons helpt door de crisis, die voor ons het leed verzacht en erger leed 

voorkomt. Dat vraagt om leiderschap in de cellen van prioriteiten op die terreinen waar de 

inwoners het hardst nodig hebben. Dus niet de ogen sluiten en onverkort doorgaan met de 

ambities uit het pre-corona tijdperk. Wat de VVD betreft komt onze gemeente het beste 

door de crisis als we vooral inzetten op de volgende punten: mensen op weg helpen naar 

een echte baan, ruimte voor ondernemen en ondernemers, inzetten op woningbouw, 

healty, aging en sport. De crisis heeft mensen werkloos gemaakt. Het vermoeden is zomaar 

dat het einde hiervan nog niet in zicht is. Het betreft veelal ondernemers, mensen in de 

horeca, zzp'ers, mensen in de evenementenbranche, om zo nog maar een paar sectoren te 
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noemen. Wat de VVD betreft wordt er extra ingezet op het omscholingsprogramma van 

deze mensen, juist richting de sectoren waar krapte is dan wel op korte termijn krapte te 

verwachten is, zoals bijvoorbeeld onderwijs en de zorg. 

02:49:16 
Voorzitter: De heer Bushoff? 

02:49:17 
De heer Bushoff: Dank u wel, voorzitter. Wat vindt de VVD verstandig economisch beleid in 

tijden van crisis? 

02:49:22 
Mevrouw Jacobs: Prioriteiten stellen, investeren en dat het meeste geld teruggaat naar de 

inwoners. Waar de inwoners daadwerkelijk wat aan hebben, maar in ieder geval goed op je 

portemonnee passen. En niet alleen maar uitgeven, uitgeven, uitgeven en de rekening 

voorstuwen naar volgende colleges of volgende generaties. Maar daar kom ik zo verder op 

terug. 

02:49:46 
De heer Bushoff: Voorzitter, dan is het toch bijzonder dat heel veel economen juist zeggen 

dat je nu moet blijven investeren, want ook als je bijvoorbeeld projecten doet die niet direct 

van invloed zijn op de portemonnee van inwoners, betekent dat wel werkgelegenheid. En is 

het dus toch cruciaal om juist ook dat soort projecten voort te zetten? En zou je dus niet 

juist nu niet moeten snijden in je ambities, maar juist je ambitie en je investeringsagenda 

moeten handhaven? Juist om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen ook aan het 

werk blijven. Is dat niet een verstandig economisch beleid? 

02:50:12 

Mevrouw Jacobs: U zegt dingen die ik in ieder geval nog niet gezegd heb. 

02:50:16 
De heer Bushoff: Is de VVD het dan daarmee eens? Dat is de vraag. 

02:50:19 
Mevrouw Jacobs: Nee, maar daar kom ik verder in mijn woordvoering op. 

02:50:21 
De heer Bushoff: Maar bent u het er dan niet mee eens? Is dan uw antwoord "nee"? 

02:50:24 
Mevrouw Jacobs: Als u mijn woordvoering even afluistert, kunt u kijken of u voldoende 

antwoord op uw vragen heeft. Uiteraard wil de VVD inzetten op echte banen en niet op 

basisbanen. Laten we daar vooral direct mee stoppen. Ruimte voor ondernemen en 

ondernemers. Ondernemers vormen het hart van onze diverse centra. Dit maakt de centra 

leefbaar en aantrekkelijk om te komen, te zijn en te blijven. Daarbij horen zo weinig mogelijk 

belemmeringen voor bezoekers. Maar bovenal biedt deze ondernemers werkgelegenheid 

aan heel veel mensen. Dat is vooral essentieel dat het zo blijft. Wij vinden het daarom ook 

van groot belang dat we optimaal inzetten om bezoekers naar de centra te trekken. De 

betaalbare bereikbaarheid is daarvoor van groot belang. Wij willen u dan ook oproepen om 

bijvoorbeeld deze lasten zo laag mogelijk te houden en zeker niet te verhogen. Welke acties 

heeft het college in samenwerking met Mark Rutte in Groningen bijvoorbeeld op stapel 
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staan, om te zorgen dat de mensen naar onze centra komen? En uiteraard dan niet alleen op 

de zaterdag. Wij zijn dan ook blij met een deel van het coronabeleid van de afgelopen 

periode, wat de ondernemers ondersteunt, zoals de regeling vanuit het rijk, de aanvullende 

maatregelen vanuit de gemeente. De aankondiging dat de precario belasting niet wordt 

geïnd voor de terrassen die gesloten blijven moesten blijven, is daar een van. 

02:51:32 
Voorzitter: Meneer Benjamins? 

02:51:34 
De heer Benjamins: Wat vindt de VVD van de plannen voor de terrassen? En wat vindt de 

VVD van de plannen voor de zomer, zoals daarstraks zijn aangekondigd in de mededelingen 

van het college? 

02:51:43 
Mevrouw Jacobs: Ik kan me voorstellen dat dat een stap is in de goede richting. Wij denken 

ook dat bij de ondernemers het leed nog niet geleden is. En we roepen het college dan ook 

op onder ondernemers bij te blijven staan met liquiditeitssteun in noodgevallen, zoals de 

TOZO regeling en deze vooral ruimhartig toe te kennen. Wat ons betreft is een goede 

voorlichting hierbij essentieel over alle maatregelen. Deelt het college de mening dat het 

ook van belang is dat het ondernemersloket daar voldoende voor is geëquipeerd? En vindt 

het college dat het ondernemersloket daar voldoende voor is geëquipeerd? Bouwen, 

bouwen, bouwen. De crisis maakt eens en meer duidelijk dat bouwen bittere noodzaak is. 

02:52:20 
Voorzitter: Meneer Bushoff heeft nog een aantal vragen. 

02:52:23 

De heer Bushoff: Voorzitter, het is al even terug. Ik was erg benieuwd. Ik ken de VVD als 

partij die werken voor mensen belangrijk vindt. En nu zijn er heel veel mensen die in de 

bijstand zitten en hebben we heel veel minder geprobeerd om die mensen uit de bijstand te 

halen. En als is niet gelukt. En nu hebben we een middel, de basisbaan, waarbij dat lukt en 

waarbij wijken erop vooruitgaan en mensen erop vooruitgaan. En waarom bent u dan toch 

tegen dat middel? Of heeft u zelf een beter middel om die mensen aan het werk te krijgen? 

02:52:46 
Mevrouw Jacobs: Waarom wij tegen de basisbaan zijn, daar heb ik in mijn woordvoering 

voor de begroting van 2019 verteld, dat heb ik in de woordvoering ten aanzien van het 

coalitieakkoord gezegd. Ik zou het kunnen herhalen, maar u zou het ook terug kunnen 

luisteren. 

02:52:58 
De heer Bushoff: Voorzitter, maar dan mijn eerste vraag: de VVD vindt het dus wel belangrijk 

dat we die mensen aan het werk helpen? 

02:53:05 

Mevrouw Jacobs: Ja, en ik gun mensen naar een echte baan en niet een baan met een 

sticker. U kunt niks, maar wij hebben wat voor uw gevonden. Dat heb ik in mijn vorige 

woordvoeringen ook gezegd en daar blijf ik bij. 
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02:53:12 

De heer Bushoff: Maar, voorzitter, is het dan niet zo dat de VVD zegt hier: "Ja, we vinden het 

heel belangrijk, maar dit instrument kost ons te veel geld." Dat is toch een beetje zeggen als: 

"We klappen wel voor die zorgmedewerkers, we vinden dat ze meer waardering moeten 

krijgen, maar als we eventjes onze handen moeten gebruiken om de portemonnee te 

trekken, weten we niet meer hoe onze handen moeten gebruiken." Is dan niet precies 

hetzelfde als het gaat over de basisbaan? 

02:53:34 
Mevrouw Jacobs: Nee hoor, die mening deel ik niet. De crisis maakt eens te meer duidelijk 

dat bouwen bittere noodzaak is. Ook hiermee gaat een enorme werkgelegenheid gemoeid. 

Laten we vooral zorgen dat de aannemers en aanverwante bedrijven door de crisis worden 

geholpen. Daar hebben heel veel mensen veel profijt van. Woningbouw kan daarbij helpen. 

Onze gemeente is aantrekkelijk. De wijsheid van Ten Boer, de bruisende stad of het groene 

haren. Mensen willen graag in onze gemeente wonen. Laten we dan ook vooral zorgen dat 

het kan. Als ze willen groeien naar 250.000 inwoners, hebben we vooral huizen nodig. Laten 

we dan ook vooral inzetten op koopwoningen. Laten we deze inwoners koesteren, die velen 

stenen kunnen bijdragen aan een leefbare samenleving en de gemeente kunnen voorzien 

voor extra economische impulsen. Bovendien bouwen we dan voor VVD'ers en wij willen 

tenslotte op wel eens elf zetels halen. 

02:54:21 
Voorzitter: De heer Benjamins? 

02:54:23 
De heer Benjamins: Ik heb eigenlijk twee vragen, voorzitter. De VVD stemde vorige week 

tegen de woonvisie. Dat is dan heel merkwaardig als er gebouwd moet worden en als we 

woningen nodig hebben. En de andere vraag is: ik constateer dat er ook gebouwd moet 

worden in Haren volgens de VVD. Betekent dat dat de groene long moet worden 

voortgebouwd? 

02:54:44 
Mevrouw Jacobs: Ik ga graag nog een keer met u door Haren. Haren is meer dan alleen de 

groene long. En waarom wij tegen de woonvisie stemmen was niet omdat we tegen bouwen 

zijn. Maar we hebben aangegeven waar wij vinden dat wel gebouwd moet worden en hoe er 

gebouwd moet worden. En volgens mij heeft zelfs meneer Dijk van de SP onze nog een 

compliment gemaakt. Maar op zich waren wij niet blij met dat compliment, maar het was 

wel waarom wij zeiden dat een gemeentelijk vastgoedbedrijf de natte droom van elke SP'er 

werd uitgevoerd. En dat was vooral waarom wij tegen de woonvisie stemde. Healthy aging 

en sport. Hoewel wetenschappers het lang niet altijd eens zijn, heeft de COVID-19 pandemie 

wel aangetoond dat mensen met een ongezonde leefstijl extra kwetsbaar zijn. Wat ons 

betreft een duidelijk signaal dat het aanbieden van bijvoorbeeld sportfaciliteiten in brede zin 

erg belangrijk is. Tijdens de eerste behandeling van de eerste begroting van dit college, 

hebben wij aangegeven dat de uitgaven van de gemeente wat ons betreft daarin te laag zijn 

en ook ver beneden het landelijk gemiddelde en landelijk geadviseerde bedrag zitten. De 

VVD-fractie was en is nog steeds van mening dat er structureel meer geld naar sport en 

bewegen moet komen. 
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02:55:51 

Voorzitter: Meneer Brandsema? 

02:55:52 
De heer Brandsema: Dank u wel, voorzitter. Dat gaat even over het vorige kopje van 

Mevrouw Jacobs. Heb ik goed geluisterd als ik samenvat dat de VVD ook voor anticyclisch 

beleid is en juist nu wil investeren om onder andere werkgelegenheid op peil te houden? 

02:56:09 
Mevrouw Jacobs: Ik heb in ieder geval nooit aangeven dat wij tegen investeren zijn. Wij 

hebben aangegeven dat wij vinden dat we andere keuzes moeten maken. En ons idee van 

investeren is altijd dat je goed op de centen past en daar hoort een uitgaven en inkomsten 

bij die in balans zijn. De huidige pandemie heeft ons gesterkt in het feit dat er structureel 

meer geld maar sporten en bewegen moet. Daarnaast geldt in het algemeen dat sporten en 

bewegen meer gezondere jaren aan het leven toevoegen. Het is leuk en dat zorgt voor 

betere leerprestaties bij kinderen. Maar voorzitter, plannen kosten geld en de VVD weet 

maar al te goed dat gratis geld niet bestaat. We kunnen eindeloos investeren en de rekening 

doorschuiven naar de toekomst, maar dat lijkt ons zeer, maar dan ook zeer onverstandig. De 

financiële houdbaarheidstest gaf al een voldoende aan en met een correctie op baten en 

lasten kregen we een zwak. Dat houdt in dat we scherp aan de wind moeten zeilen en 

keuzes moeten maken. Wat de VVD betreft "alle hens aan dek". Dat betekent dus niet en de 

ambities realiseren en de effecten van de crisis minimaliseren. Dat betekent namelijk 

wederom een lastenverzwaring voor de burgers en/of het doorschuiven van de rekening 

naar het volgende college. En dat kan toch niet de bedoeling zijn. Wij roepen u dan ook op 

om niet over te gaan tot een lastenverhoging van 2020. Wij dienen daartoe samen met de 

Stadspartij, de PVV en 100% Groningen een motie in en wij hopen dat u deze allen zult 

steunen. 

02:57:30 
Voorzitter: Mevrouw Wijnja? 

02:57:33 
Mevrouw Wijnja: Voorzitter, het verheugt mij zeer te horen dat VVD zegt: "We gaan de 

rekening niet doorschuiven naar de toekomst." En dat ik een verhaal hoor van de VVD over 

nu investeren in gezondheid, want het gaat ons straks wat opleveren, want volgens mij geldt 

dat nog wel op meer onderdelen. Dus ik zou de VVD willen vragen: is hij op de hoogte van 

het feit van wat het ongeveer gaat kosten, als wij op klimaat tegengegaan van hitte stress en 

nu niet investeren. Wat ons dat over vijf jaar, over tien jaar gaat kosten? Dat gaat over 

toekomstige colleges, dat gaat over onze inwoners, dat gaat over onze kinderen en is de VVD 

dan ook met GroenLinks eens dat dat dus belangrijk is om het straks ons iets op te laten 

leveren om daar nu fors in te investeren? 

02:58:14 
Mevrouw Jacobs: Volgens mij heb ik niet... 

02:58:17 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs, u heeft nog één minuut spreektijd. 

02:58:21 
Mevrouw Jacobs: Dat is mooi. Dan vervolg ik mijn betoog. Wij roepen nu dan ook op om niet 
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over gaan tot lastenverhoging. Immers, de houdbaarheidstest van de gemeente financiën 

geeft al aan dat we een hogere belastingdruk hebben dan een gemiddeld model aan zou 

geven. Wij willen het college dan ook vragen om de ambities bij te stellen. Wat ons betreft 

maken we pas op de plaats met de vergroening van de wijken, het terugwinnen van de 

openbare ruimte, wat volgens de VVD toch al een onbegrijpelijk begrip is, en de wijk 

vernieuwing. Onder het mom van liever een echte baan dan een basisbaan, gunnen wij ons 

een financieel gezonde gemeente. Daarnaast lijkt het ons goed om te kijken naar het 

verkopen van bijvoorbeeld het gemeentelijk vastgoed om deze incidentele opbrengsten in 

de corona stroppenpot te kunnen stoppen. Ik weet niet of ik de vraag van Mevrouw Wijnja 

nog mag beantwoorden. Als u mij dat toestaat, zou ik dat willen doen en anders in een 

tweede termijn misschien. 

02:59:15 

Voorzitter: Ga je gang. 

02:59:15 
Mevrouw Jacobs: Ik geef ook niet aan dat wij niet gaan investeren. Ik weet niet waar 

Mevrouw Wijnja dat neerzet? We hebben gezegd dat het verstandig is om te temporiseren 

in investeringen en te kijken waar we het hoognodige in moeten investeren. En dat heb ik in 

mijn betoog aangegeven. 

02:59:29 
Voorzitter: Gaat uw gang. 

02:59:29 
Mevrouw Wijnja: Ja, maar ik vraag dan natuurlijk niet voor niks, want er zijn heel veel 

signalen. En eigenlijk alle wetenschappers die zeggen dat we een soort tipping point naderen 

binnen nu en tien jaar. Dat is in vrij overzichtelijke tijd. Dus dit is niet echt de tijd om te 

temporiseren. En dat gaat je straks enorm veel kosten. Dus als de VVD dan staat op het 

standpunt: we moeten nu investeren in dingen die ons straks iets opleveren. Dan zou je 

diezelfde redenering kunnen hanteren voor dit, toch? 

02:59:56 
Mevrouw Jacobs: En misschien ook nog wel voor andere dingen. Wie weet. 

03:00:01 
Voorzitter: Dank u zeer. Ik moet even kijken, want er is iets met de techniek. 

03:00:42 
Voorzitter: Ja, wij zijn even met wat technische dingen bezig, maar dat komt wel goed. Ik stel 

voor dat we de beraadslaging volgen met de heer Brandsema. 

03:01:16 
De Heer Brandsema: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor de insprekers, ik weet 

niet of ze er nog zijn. In ieder geval dank daarvoor. Voorzitter, halverwege maart kwam 

Groningen, net als de rest van Nederland plotsklaps tot stilstand. In de tussentijd is op 

allerlei fronten ontzettend hard gewerkt om de crisis en het virus te beteugelen. We hebben 

ontzettend veel waardering voor de mensen in de zorg, leerkrachten, vakkenvullers, 

agenten, vuilnismannen en vele anderen. We zijn dankbaar voor een tomeloze inzet. 

Inmiddels zijn we drieëneenhalve maand verder en zijn we weer stappen aan het zetten 
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richting normaal, alhoewel echt normaal nog wel even op zich laat wachten. Het virus heeft 

grote impact op persoonlijke levens en brengt veel leed met zich mee. Mensen die zonder 

bijzijn van hun naasten kwamen te overlijden of ouderen in verpleeghuizen die geen bezoek 

mochten krijgen. Naast het persoonlijke verdriet brengt de crisis ook maatschappelijke en 

economische schade met zich mee. Bestaande verschillen in de samenleving worden groter. 

De positie van kwetsbare groepen zoals ouderen, asielzoekers, laaggeletterden en mensen 

met een lagere sociaaleconomische status verslechtert. Daarnaast ontstaan er ook nieuwe 

kwetsbare groepen zoals flexwerkers en middengroepen. Voorzitter, de crisis legt ook 

systeemfouten bloot. Zo zijn de overheid en de markt steeds meer de belangen van hun 

aandeelhouders gaan behartigen in plaats van hun belanghebbenden door de invloed van 

het neoliberalisme. Winstmaximalisatie en korte termijndenken in plaats van lange termijn 

continuïteit, inspraak en een brede belangenafweging. De mens wordt hierin steeds vaker 

gereduceerd tot consument of producent. De mensen slechts als homo economicus. Deze 

ontwikkeling doet de waardigheid van de mens geen goed. Een alternatief voor het 

heersende mensbeeld van de homo economicus is de homo dignus. Dit alternatieve 

mensbeeld gaat ervan uit dat de mens een menswaardig bestaan dient te leiden. 

03:03:09 

De Heer Dijk: Voorzitter? 

03:03:12 

Voorzitter: De heer Dijk. 

03:03:13 
De Heer Dijk: Ja, voorzitter, dit klopt niet helemaal. Het is de homo economicus tegenover 

de homo universalis. Dat is de alwetende mens die veel meer is dan een consument en ook 

inderdaad graag willen leren en creatief is en al die dingen meer die eigenlijk ook in een 

voorjaarsbrief of een begroting staan. Ik ben benieuwd na deze mooie, mooie bijdrage van 

de ChristenUnie, het is me uit het hart gegrepen behalve dan die laatste twee woorden, met 

welke concrete voorstellen u komt om het mensbeeld van de homo universalis vooruit te 

brengen in plaats van het te houden zoals het is. 

03:03:45 
De Heer Brandsema: Nou, voorzitter, volgens mij is deze coalitie daar al hard mee bezig. U 

kunt steeds lopen te schreeuwen en populistisch lopen te doen over het feit dat dit college 

niets voor elkaar krijgt. U hebt al vaker gehoord dat wij ook op het sociaal domein flink 

*bijten*, dus uit de algemene middelen, even als voorbeeld, dus de hele stellingname die u 

inneemt dat wij helemaal niks doen en dat er niets gebeurt, dat ben ik gewoon niet met u 

eens. Voorzitter, het klopt natuurlijk wel dat we tekorten hebben en dat we scherp aan de 

wind moeten zeilen, maar dat is eenmaal wat het is. Wij pakken onze verantwoordelijkheid 

daarvoor en het zou u sieren om daarin ook wat meer waardering te hebben, maar wat wij 

zien is dat de SP zijn handen van verantwoordelijkheid aftrekt. Ja, dat kan ook een keuze zijn. 

03:04:27 

De Heer Dijk: Nou, voorzitter, volgens mij was het GroenLinks die mijn taal en toon niet zo 

mooi vond. Laten we het over de inhoud hebben. Populisme, dank u wel voor het 

koosnaampje. Noem mij één voorbeeld waarbij u de marktwerking, deze periode heeft 

teruggedraaid. Laten we zoiets noemen. Een wezenlijke verandering, iets wat echt tegen dat 
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beeld van uw homo economicus ingaat. Eén voorbeeld in deze periode, waar de markt is 

ingeperkt en is teruggedraaid. 

03:04:54 
De Heer Brandsema: Ja, voorzitter, de ChristenUnie is niet per definitie tegen kapitalisme. 

Wat ik net heb geschetst is dat wij tegen het rauwe Angelsaksische kapitalisme zijn en voor 

het Rijnlandse kapitalisme. Dus dat ziet u ook terug, bijvoorbeeld in het feit dat het vorig jaar 

ging over hoe de huishoudelijke hulp georganiseerd is en dat dat op verschillende manieren 

kan, waaronder ook dat de medewerkers een coöperatie kunnen oprichten. Voorzitter, nog 

steeds- 

03:05:20 
De Heer Dijk: Voorzitter, het spijt me zeer, maar dat is dus geen voorbeeld. Ik vraag u één 

voorbeeld en ik zeg niet dat u tegen het kapitalisme hoeft te zijn, want ik kan u vertellen, als 

wij de marktwerking in de zorg afschaffen dan is het kapitalisme niet weg. Dan hebben we 

alleen de marktwerking in de zorg afgeschaft, dus ik vraag u één voorbeeld in deze periode 

waarbij u de markt heeft beteugeld. Eén simpel voorbeeld. 

03:05:42 

De Heer Brandsema: Voorzitter, we zijn niet bezig geweest om allerlei zaken weer onder de 

overheidsvleugels te halen. Het is niet per se nodig dat de overheid groot is door alles maar 

zelf te gaan doen tot aan deelscooters toe. Het gaat erom dat inderdaad de overheid zicht 

heeft op de markt. We hebben vragen gesteld over de cowboys in de zorg. Dat bleek niet in 

Groningen te zijn, dus op die manier proberen wij daar ook aandacht voor te hebben. 

Voorzitter- 

03:06:03 
De Heer Dijk: Voorzitter, waarom ik het zeg- 

03:06:05 

Voorzitter: Nee, nee, nee. 

03:06:05 

De Heer Dijk: Is omdat er op deze manier namelijk hele mooie grote woorden worden 

gesproken, maar er niets gebeurt. 

03:06:10 
Voorzitter: Meneer Dijk- 

03:06:11 
De Heer Dijk: Precies het punt waarop u mij beticht dat ik schreeuw. 

03:06:14 

Voorzitter: Meneer Dijk, u zit nu echt ín de valkuil, hè. Ja, ga maar verder. 

03:06:25 
De Heer Brandsema: Ja, dank u wel voorzitter. In het streven naar dit menswaardige bestaan 

dienen we te zoeken naar rechtvaardigheid en solidariteit. Voorzitter, het is de overtuiging 

van de ChristenUnie unie dat de gemeente Groningen op deze manier haar inwoners 

moeten behandelen en benaderen en dat brengt mij bij de opgaven voor de begroting voor 

2021. Het feit dat de crisis de positie van kwetsbare groepen verslechtert en het besef dat 

de waardigheid van ieder mens intrinsiek is, maakt nog duidelijker dat de overheid een 
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schild voor de zwakken moet zijn. De ChristenUnie vraagt het college dan ook om met die 

bril naar de opgaven voor 2021 te kijken. Opgaven die wat de ChristenUnie betreft dan in 

beeld komen zijn bijvoorbeeld zaken als schuldhulpverlening, mobility mentoring en de 

aanpak van problematische jeugdgroepen. 

03:07:05 
Voorzitter: Mevrouw de Wrede. 

03:07:09 
Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, voorzitter, ik wilde zonet al even interrumperen, toen 

de ChristenUnie het had over de systeemfouten die aan het licht kwamen door de 

coronacrisis. Een mooie analyse waar wij voor een groot deel in mee kunnen gaan. Ik was 

benieuwd of de heer Brandsema het met ons eens is dat ook de menselijke omgang met niet 

menselijke dieren, één van die systeemfouten genoemd zou kunnen worden. 

03:07:32 
De Heer Brandsema: Dat kan. Voorzitter, ik was bij twee, opgaven- 

03:07:44 
Voorzitter: Ja, mevrouw Woldhuis zwaait naar mij. Gaat uw gang. 

03:07:48 

Mevrouw Woldhuis: Ja, ja, twee handen deze keer. Ik wilde toch even bij meneer Brandsema 

een interruptie plegen over de insprekers en hun bijdrage, want u had het over de opgaven 

van 2021. De oproep van de insprekers is om de hondenbelasting af te schaffen. Zou u op z'n 

minst wel in willen gaan op hun bijdrage daarover? 

03:08:14 
De Heer Brandsema: Ja, voorzitter, de hondenbelasting. Ik kom daar nog op terug aan het 

eind van mijn woordvoering, als ik daar tijd voor heb, dan beloof ik u dat ik daar nog iets 

over ga zeggen. Voorzitter, ik was gebleven bij de aanpak van problemen. 

03:08:26 
Voorzitter: Mevrouw de Wrede nog even. 

03:08:30 
Mevrouw De Wrede: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de heer Brandsema zegt, ja je zou 

inderdaad de menselijke omgang met dieren als een systeemfout kunnen zien. Ik was 

benieuwd wat precies die systeemfout zou kunnen zijn in die omgang met dieren. Wat vindt 

de heer Brandsema dan inderdaad fout aan wat wij op dit moment doen? 

03:08:52 
De Heer Brandsema: Ja, voorzitter, ik doe het niet altijd, maar ik ga toch even voor door met 

m'n woordvoering, anders heb ik het idee dat ik alleen maar vragen aan het beantwoorden 

ben. Ik kan eventueel nog een keer een stemverklaring geven, wellicht op een motie die u 

nog in gaat dienen. Voorzitter, ik had het over problematische jeugdgroepen, want bij 

problematische jeugdgroepen moet er niet alleen naar de jongeren zelf gekeken worden, 

maar ook nadrukkelijk naar de thuissituatie, want gezinnen en families zijn de basis van 

persoonlijke ontwikkeling en dragen zo bij aan de veerkracht van een hele samenleving. Tot 

slot benoem ik hier nog prostitutie. We hebben als gemeente Groningen een relatief goed 

beleid ontwikkeld en tegelijk moeten we aandacht houden voor deze kwetsbare groep door 
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zorg en ondersteuning te bieden daar waar nodig. Voorzitter, naast de rol van de overheid 

als schild voor de zwakken heeft de samenleving een eigen verantwoordelijkheid om oog te 

hebben voor elkaar. De menswaardige mens kenmerkt zich onder andere door het 

nastreven van geluk en dan niet alleen zijn eigen geluk, maar ook het geluk van de ander, 

waarin naastenliefde de voornaamste drijfveer is. Die naastenliefde zagen we vanaf half 

maart volop tot bloei komen. Nederland is al een land van vrijwilligers, zeker, maar er 

ontstond een nog grotere solidariteit en verbondenheid. Zo hingen er binnen een paar 

dagen meerdere briefjes bij ons in de lift waarin hulp werd aangeboden, daklozen werden 

opgevangen in het Schimmelpenninck Huys en grote online initiatieven als 'Niet alleen!' 

werden gelanceerd. Het wordt een mooie, maar ik denk ook wel pittige uitdaging om te 

proberen deze solidariteit, dit omzien naar elkaar, zoveel mogelijk vast te houden. Als onze 

levens zich weer meer gaan vullen met oude ritmes van werk, sociale contacten, vermaak en 

andere drukte dan is de kans groot dat de aandacht voor de naaste meer op de achtergrond 

raakt. Het zijn de wijk- en dorpsaccommodaties, de kerken, sportverenigingen, bingoclubs, 

etcetera die bijdragen aan verbinding onderling en het vasthouden en verstevigen van de 

sociale basis in buurten, wijken en dorpen. 

03:10:43 

Voorzitter: De heer Dijk. 

03:10:44 

De Heer Dijk: Voorzitter, ik kon even uit de valkuil. Uw kritiek op neoliberalisme net in uw 

inleiding en u zegt vervolgens, wij zijn tegen het Angelsaksische kapitalisme en we willen 

graag wat anders. Ik vroeg u om één voorstel wat de afgelopen tijd in deze coalitieperiode is 

geweest, wat daartegen inging. U zegt nu net, we moeten het vasthouden dat naar elkaar 

omkijken en die solidariteit. Volgens mij moet je solidariteit organiseren. Daar is een 

alternatief voor nodig, voor dat Angelsaksische, rauwe kapitalisme en dat neoliberalisme. 

Nou is mijn vraag aan u, met welk voorstel komt u hier en nu om die solidariteit vast te 

houden, dat te organiseren. Dat het niet afhankelijk is van willekeur, dat iemand een briefje 

ergens opplakt of een poster op het raam plakt vind ik fantastisch, maar het is volledig 

afhankelijk van willekeur, dus welk voorstel gaat de ChristenUnie indienen om dit te 

organiseren. Ja, want dat zou namelijk een alternatief zijn voor het neoliberalisme. 

03:11:44 
De Heer Brandsema: Voorzitter, zoals ik mijn alinea begon, gaat het ook over de eigen 

verantwoordelijkheid van de mensen zelf, maar daarin kunnen we zeker als overheid 

ondersteunen in de balans daarin zoeken. Voorzitter,- 

03:11:55 
De Heer Dijk: Voorzitter? 

03:11:57 
De Heer Brandsema: Opgaven die meehelpen de sociale basis te versterken, verdienen een 

blijvende aandacht, want het gaat niet altijd vanzelf. Tegelijk kan het ook geld schelen als we 

de onderlinge solidariteit zoveel mogelijk kunnen vasthouden en daarmee de transformatie 

in het sociaal domein een extra impuls geven. Hier ziet mijn fractie ook een belangrijke taak 

weggelegd voor WIJ-Groningen en het GON. Initiatieven als De Pareltjes zijn wat de 

ChristenUnie betreft mooie voorbeelden van wezenlijke onderdelen van de sociale basis en 
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het omzien naar elkaar. Lief & Leedstraten passen hier ook goed in. Het CDA zal hier dadelijk 

verder op ingaan en de motie die zij erover indienen die dienen wij mede in. Voorzitter, 

vorig jaar heb ik het gehad over Jozef. De oudtestamentische Jozef was onderkoning in 

Egypte en adviseerde de farao op basis van diens dromen om in de zeven jaren van 

overvloed graanvoorraden aan te leggen om de daaropvolgende zeven jaren van schaarste 

door te kunnen komen. Anders gezegd, je moet het dak repareren als de zon schijnt. Toen 

de magere jaren aanbraken en overal hongersnood heerste, liet Jozef de voorraadschuren 

openen en verkocht het graan. Terug naar onze tijd zien we de coronacrisis in alle hevigheid 

om zich heen slaan en dat terwijl in gemeenteland al schaarste heerste. De Partij van de 

Arbeid, volgens mij, refereerde er ook al aan. In Groningen zijn we al meer dan tien jaar aan 

het bezuinigen. We hebben onvoldoende kunnen profiteren van de economische voorspoed 

van de afgelopen jaren. We hebben geen graanvoorraden kunnen aanleggen en nu moeten 

we afreizen naar Egypte of, zoals we het hier noemen, Den Haag. In Den Haag hebben ze 

hun voorraadschuren de afgelopen jaren wel gevuld, wat in zichzelf goed beleid is. De 

staatsschuld is fors verminderd en dat maakt dat er financiële ruimte is ontstaan om klappen 

op te vangen en dat is ook wat we nu zien. Het kabinet geeft miljarden uit om de pijn van de 

crisis te verzachten. Deels is het nog afwachten wat het Rijk gaat doen om de gemeenten te 

compenseren voor de gevolgen van de crisis. Ondanks dat we als gemeente nog steeds een 

kwetsbare financiële positie hebben, vindt mijn fractie dat we moeten proberen juist nu te 

blijven investeren. 

03:13:53 
Voorzitter: De heer Van Kesteren. 

03:13:54 
De Heer Van Kesteren: Voorzitter, ik hoor de ChristenUnie zeggen, de oplossing voor de 

sociaal maatschappelijke ellende in Groningen zoekt ChristenUnie in omzien naar elkaar en 

meer geld uit Den Haag. Heeft de ChristenUnie ook gedacht aan het feit dat je ook in de 

uitgavensfeer iets kunt doen? Heeft u daar ideeën over hoe dat in de gemeente Groningen 

vorm zou kunnen krijgen? 

03:14:17 
De Heer Brandsema: Ja, voorzitter, daar kom ik op en ik krijg van de voorzitter, van u, door 

dat ik op moet schieten. Dus een anticyclisch begrotingsbeleid is wat de Sociaal Economische 

Raad het kabinet ook heeft geadviseerd. Voldoende woningen bouwen blijft noodzakelijk, 

omdat de vraag onverminderd hoog blijft en verder moeten we blijven investeren in een 

arbeidsmarkt die past bij de speerpunten en beroepsbevolking van Groningen. Daarom 

dienen we ook mede de motie van de Partij van de Arbeid daarop in. Ook het 

Capaciteitsonderzoek Sportaccommodaties laat zien dat er behoefte is aan meer ruimte om 

te kunnen sporten. Investeren in goede onderwijshuisvesting en gelijke kansen in het 

onderwijs, blijft de komende jaren van belang. Voorzitter, het college heeft wederom een 

bord vol opgaven waar het wat mee moet. We kunnen ons vinden in een suggestie van het 

college om kritisch te kijken naar het temporiseren van bepaalde projecten. Misschien 

moeten we zelfs kijken naar dingen die we niet meer moeten doen om andere opgaven juist 

wel te kunnen doen. Ook het aanspreken van het weerstandsvermogen behoort wat de 

ChristenUnie betreft tot de mogelijkheden. Reserves zijn er voor ongewone tijden en dit zijn 

ongewone tijden. Wel is het daarbij van belang dat er perspectief is op hoe de reserves 
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nadien weer aangevuld kunnen worden en verdere lastenverzwaring van onze inwoners zal 

niet onze eerste keus zijn. Daarnaast ontvangen we steun van het Rijk. Hoeveel uiteindelijk is 

nog niet bekend en voor wat betreft het Rijk blijft de inzet op het aankaarten van onze 

financieel kwetsbare situatie van belang. Voorzitter, het is een onzekere tijd voor velen. Ook 

het college gaat in een onzekere tijd, waarin nog veel kan veranderen, aan de slag met de 

begroting voor 2021 en de ChristenUnie wenst het college daarbij veel wijsheid en Gods 

zegen toe. Dank u wel. 

03:15:50 
De Heer Sijbolts: Voorzitter? 

03:15:53 
De Heer Dijk: Ja, meneer Sijbolts. 

03:15:54 
De Heer Sijbolts: Ja, dank u. Ik ben blij dat ik aan het eind van het betoog van de 

ChristenUnie ook een groot stuk realisme hoor. Eigenlijk geeft u volgens mij min of meer aan 

dat u best wil overwegen om ook in eigen ambities te gaan snijden. Ik heb bij een aantal 

coalitiepartners van u dat niet zo duidelijk gehoord. Heeft u er vertrouwen in dat u daaruit 

gaat komen en dat u niet genoodzaakt bent tot het verder verhogen van de lasten? 

03:16:20 

De Heer Brandsema: Ik heb er vertrouwen in dat dit college deze ingewikkelde puzzel op een 

goede manier kan leggen. 

03:16:27 
Voorzitter: Dan kom ik bij de Partij voor de Dieren, mevrouw De Wrede. 

03:16:35 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter, ik blijf ook zitten vandaag. Vijfduizend olifanten 

afschieten is voor een trofeejager iets om mee te pronken en dus was het voor journalist 

Eduardo Consalves niet moeilijk om te achterhalen wie de grootste jagers zijn. Hij ontdekte 

ook dat deze jagers zich via machtige clubs hebben binnengewerkt bij natuurorganisaties. De 

trofeejacht die nog steeds groeit, is de hobby van de elite, onder wie vele internationale 

captains of industry. Niet zo gek, want het kost ongeveer 100.000 euro om een leeuw te 

mogen schieten. 12 van de 500 trofeejagers die hij noemt, hebben iedere meer dan 130 

leeuwen, doodgeschoten, waarvan sommigen ook nog eens meer dan 1000 olifanten. Een 

record is bijvoorbeeld het in 75 minuten doodschieten van 20 olifanten. Het liefst geen 

vrouwelijke of kleine dieren, een zogenaamde echte man schiet de grootste neushoorn. Ook 

in ons land worden jaarlijks miljoenen dieren dood en aangeschoten en Nederlandse jagers 

gaan graag naar het buitenland, op trofeejacht. Naar Namibië voor buffels en luipaarden, 

naar Litouwen om beren en elanden dood te schieten. In Nederland is de vos nog steeds de 

grootste kick van jagers om dood te schieten en dat gebeurt dan ook veel en graag. In onze 

eigen gemeente per jaar ongeveer 20 in het kader van weidevogelbescherming. Wreed en 

volstrekt nutteloos, want de huidige weidevogelbescherming is slechts een dure 

rouwplechtighied. "De grutto is de nieuwe dodo", zei onderzoeker Egbert van der Velden 

laatst. Steeds meer een agrarisch product waar alles voor moet wijken, niet alleen vossen en 

steenmarters, maar ook nestgelegenheid voor reigers en ooievaars. Katten en hermelijnen 

worden binnenkort waarschijnlijk *gezinderd* in de Groningse weidevogelgebieden. Alles 
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onder controle. Trofeejagers hebben geld en clubs om natuur te beschermen hebben dat 

niet of steeds minder, terwijl er steeds meer beschermd moet worden. Op deze wijze kopen 

ze zich in en weten dieren van een Rode lijst te halen. In Nederland zien we ook dat jagers 

zich steeds meer als natuurbeschermers profileren. Het meest gehoorde argument is 

tegenwoordig het beschermen van de biodiversiteit. Iedereen die het platteland een beetje 

kent, weet dat dat onzin is. Juist het aanwijzen van predatie als reden voor het uitsterven 

van de grutto's zorgt ervoor dat er aan de ware reden niets gedaan wordt, namelijk 

intensieve landbouw. Vandaar deze motie. Het is de jachtmentaliteit, dat rücksichtslos 

nemen en kapot maken wat je wilt, die tot veel ellende in de wereld lijdt. Het bij de zucht 

naar grondstoffen, onderwerpen en doden van inheemse volkeren en vernietigen van een 

leefmilieu gaat tot op de dag van vandaag door, zij het niet meer in naam van staten, maar 

in naam van grote bedrijven. In de amazone worden op dit moment in rap tempo de 

oerwouden vernield en ook worden de inheemse bevolking en milieubeschermers verdreven 

en gedood. Raciale ongelijkheid en de exploitatie van natuurlijke hulpbronnen hebben 

dezelfde wortels, toen en nu. Op de kale vlakte richten Chinezen en westerlingen sojavelden 

in voor het vee in Europa en China. De connecties tussen ellende voor mensen en dieren zijn 

sterk en talrijk en ondertussen kappen, bouwen, maken en maaien we. Niets blijft 

onaangeraakt. Op het platteland heeft techniek het grootste deel van de arbeid die vroeger 

door mensen werd gedaan, overgenomen. Machines worden steeds groter, er wordt 

gemaait met tractoren van zeven meter breed. Het zijn dit soort apparaten die alles dood 

maaien dat zich in een weiland bevindt. Gruttokuikens, kikkers, konijntjes en reekalveren. 

Het is een bekend probleem, maar met wat goede wil moeten dode reekalveren wel te 

voorkomen zijn. In ieder geval op het land van terreinbeherende organisaties die grote 

stukken natuur in onze gemeente beheren. Vandaar onze motie: 'Red een reekalf en je redt 

een wereld'. Plaagdieren, corona, hitte, bij alle crises die wij het hoofd moeten bieden, 

wordt met name over technologische oplossingen gepraat. Luchtwassers, Fort Europa en 

hernieuwbare energie, en voor pandemiën apps die een snelle uitbraak kunnen voorkomen, 

overal gezichtsherkenning, meer online activiteiten, een no-touch toekomst. Men buitelt 

over elkaar heen om de gebeurtenissen van de afgelopen tijd te duiden en oplossingen aan 

te dragen. Mijn vader van 85 zei vorige week: "het zijn bijzondere tijden, het lijken de 

middeleeuwen wel met die standbeelden en zo". Geschiedenis is natuurlijk altijd een beetje 

de koe in de kont kijken. "Hoedt u voor mensen die het zeker weten", zei de heer Benjamins 

en terecht, maar dat begint bij het overbodig verklaren van mensen. Pygmeeën en 

Amerikaanse indianen werden nietsontziend vermoord, want voor de witte mens waren zij 

overtollig en van geen waarde voor het hogere beschavingsplan van de witte mens. Net zo 

zal geen dier overtollig verklaard moeten worden. Bij het inrichten van onze samenleving, 

zouden wij dat moeten erkennen. Het cartesiaanse dierbeeld, als zijnde een ding met 

mechanische reacties zonder gevoelens en emoties kan de kast in. Onderzoek heeft 

uitgewezen dat mensen meer genetische materiaal gemeen hebben met bonobo's en 

chimpansees dan dat ze dat met gorillas hebben. Bij koeien is vastgesteld dat het weghalen 

van kalfjes een traumatische gebeurtenis is. Veel kalfjes worden overtollig verklaard, want 

niet eens rendabel om op te fokken, slechts een restproduct van de melkvee-industrie en 

vernietigd. Onze bestaansgeschiedenis leert ons dat we pas controle over natuurlijke 

processen verkrijgen wanneer we de controle over elkaar en onszelf vinden. 

Gezagsgetrouwheid is geen garantie voor juist moreel handelen. Wij hebben de plicht om 
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voortdurend de wereld om ons heen en ons eigen handelen te bevragen. Laten we vast 

erkennen dat het intensief houden van niet menselijke dieren geen recht doet aan het rijke 

gevoelsleven dat dieren hebben. Dat ze hun kinderen ook willen groot brengen en dat de 

wijze waarop wij hen behandelen op veel manieren een negatieve weerslag heeft op de 

menselijke samenleving. Dit college heeft net nog een vergunning verleend voor 20.000 

extra kippen bij een pluimveehouderij in Woltersum. Vandaar de motie 'next county'. De 

stad is steeds belangrijker voor de biodiversiteit die, op het platteland door intensief gebruik 

van het land en gif, verder afneemt. Daarom, en ook omdat het zo fijn is voor mensen, 

zouden groen en steden een hoofdrol moeten krijgen. Omdat het college ook aan heeft 

gegeven actief grondbeleid te willen voeren, moet het mogelijk zijn om prachtige nieuwe 

stadswijken te bouwen, met een overdaad aan bomen. Tegelijkertijd de krachtigste 

technologie voor ons CO2-probleem. Vandaar onze motie: 'Door de bomen, het huis niet 

meer zien'. Wij hebben middels onze moties aangegeven welke opgaven we lager willen 

prioriteren. Effecten van de coronacrisis moeten worden opgevangen middels steunfondsen 

vanuit het Rijk. De gemeente dient Den Haag hier op aan te spreken en wij steunen daarom 

de motie die de Partij van de Arbeid daarover indient. De buffers in de algemene 

egalisatiereserve kunnen worden aangesproken voor uitgaven die nu direct noodzakelijk 

zijn. Er zit genoeg ruimte in het weerstandsvermogen om af te zakken van één punt nul naar 

nul punt acht. Positieve effecten in de septembercirculaire van volgend jaar kunnen 

vervolgens gebruikt worden om de AER weer aan te vullen. Andere denkrichtingen voor ons 

zijn het licht verhogen van de lasten, zoals bijvoorbeeld de OZB, de leges en de 

toeristenbelasting. 

03:23:45 
Voorzitter: De Heer Benjamins. 

03:23:47 
De Heer Benjamins: Van welke hard onderdeel van het weerstandsvermogen zou de Partij 

voor de Dieren geld willen afromen of uit het weerstandsvermogen halen? 

03:23:56 
Mevrouw De Wrede: Daar kom ik graag bij de tweede termijn op terug. 

03:24:01 
Voorzitter: De heer Sijbolts. 

03:24:02 
De Heer Sijbolts: Ja, ik vraag me af of de fractie van de Partij voor de Dieren, de 

houdbaarheidstest gemeentefinanciën 2020 wel heeft gelezen? Uw stelligheid dat de 

gemeentelijke reserves zo voldoende zijn, bestrijd ik, want dan heeft u volgens mij dat stuk 

niet gelezen. 

03:24:21 
Mevrouw De Wrede: Voorzitter, wij zijn desondanks van mening dat dat in deze crisis toch 

wel bespreekbaar is. Daarnaast moet gekeken worden of lopende ambities bijgesteld 

kunnen worden. Denk aan citymarketing, het bevorderen van toerisme waar jaarlijks meer 

dan 2.000.000 euro aan besteed wordt. Geld dat we nog aan Airport Eelde verschuldigd zijn, 

moeten we niet meer uitkeren. Wij wensen het college veel wijsheid toe met een dekkend 
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financieringsplan te komen. Wij gaan ervan uit dat hier en daar leuke, maar niet essentiële 

plannen, zoals Dudok, het A-Kerkhof en de Grote Markt geschrapt worden. Dank u wel. 

03:24:54 
Voorzitter: Dank u zeer. Dames en heren, ik schors de vergadering even, want ik blijf met 

een technisch probleem zitten. Voorlopig even voor een kwartier. Ja, ja, dat komt eigenlijk, 

het is eigenlijk een soort opwarmertje voor meneer Bolle, maar voorlopig even voor een 

kwartier en dan komt er een nadere mededeling. 

04:51:21 
Voorzitter: Ik verzoek de leden van de Raad hun plaats weer in te nemen. Mevrouw 

Woldhuis begint nu al naar mij te zwaaien, maar er is nog niks. Het is zo dat er zojuist een 

technische storing was. Die is inmiddels weer verholpen. Dat betekent dat we door kunnen 

gaan. Daaruit kunt u dus ook afleiden dat we de zaak goed in de gaten hebben. Wij hebben 

nog een vijftal leden van de Raad, dus dat is ongeveer 50 minuten. Ik denk dat we dan even 

de benen weer strekken en dan tot beantwoording van het College overgaan. Ik stel voor dat 

het CDA bij monde van de heer Bolle het woord neemt. 

04:52:26 

De heer Bolle: Voorzitter, ik denk dat ik moet beginnen met mijn excuses aan te bieden aan 

de Raad en aan het college. Ik vind het best wel een beetje confronterend. Ik was natuurlijk 

wel een beetje van bewust ergens in m'n achterhoofd, maar gisteren toen ik er wat verder in 

dook, kwam ik er eigenlijk achter dat nog veel erger was dan ik dacht dus daarvoor mijn 

excuses. Sorry, dat had anders gekund. Nee, dat had anders gemoeten. Voorzitter, de 

voorjaarsbrief. Die is realistisch, onvoldoende tot zwak, zorgelijk, crisis. Dat is eigenlijk in een 

notendop de voorjaarsbrief. En het college heeft nog geen richting aangegeven over hoe die 

knelpunten opgelost zouden moeten worden, maar wil daarover het gesprek aan. 

Voorzitter, dan is het heel makkelijk om te zeggen: als het slecht gaat, dan wilt u wel een 

open gesprek over hoe we de pijn samen gaan verdelen, maar dat zou niet helemaal recht 

doen aan de situatie, denk ik. Ik zie namelijk een mooie opwaartse trend die bij de vorige 

begroting is ingezet en die nu met deze voorjaarsbrief en met deze bijlagen die daarbij 

zitten, wordt voortgezet. Hou deze transparantie vast, en breng dat elke keer weer een 

stukje verder. Transparantie is natuurlijk mooi, maar dat brengt je op zichzelf nog nergens. 

Want wat is volgens het CDA de lijn die moeten worden gekozen voor de begroting voor 

2021? Dan ben ik nog maar net begonnen en dan loop ik er toch al weer tegenaan. Dan doe 

je zo je best om het niet weer daarover te hebben. Niet die grijsgedraaide plaat waar ik net 

mijn excuses nog voor gemaakt heb: de financiën van de Gemeente Groningen. Ik heb 

namelijk wat begrotings- en voorjaarswoordvoeringen teruggezien en teruggelezen van 

mezelf van eerdere jaren. Wat moet dat een kwelling geweest zijn voor jullie. Elke keer 

hetzelfde verhaal, jaar op jaar. Het gaat niet goed, we geven te veel geld uit, het roer 

moeten om, terug naar de basis, richt je op de kerntaken. Elke keer maar weer. Niet meer 

markt, niet meer overheid, meer samenleving en ieder college en coalitie de ene groener of 

progressiever dan de ander, die gingen door op dezelfde voet. Ze zagen het wel, we hadden 

het er wel over. Zelfs aan de informateurstafel met mevrouw Van Gent. Het worden zware 

tijden met gigantische opgave, maar echte verandering? Jarenlang hetzelfde liedje. Ook van 

mij. Maar genoeg is genoeg, want je kunt ook doorschieten. Vandaar ook mijn excuses, maar 

ik hoop wel dat jullie mij daar een beetje bij willen gaan helpen, zodat ik volgend jaar of 
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misschien zelfs wel bij de begroting in november wat anders kan gaan zeggen. En partijen 

die zeggen: we moeten anti-cyclisch investeren - we zijn helemaal niet in de positie om dat 

niet te doen. Sorry, ik val er weeral in terug. Zoals ik zei: ik heb hulp nodig en wat zou mij 

helpen? Maak stappen naar een duurzame financiële positie van de gemeente, niet door nu 

keihard te gaan bezuinigen - want dat heeft geen zin - maar ook niet door eenzijdig te wijzen 

naar Den Haag, elke keer maar weer. We hebben een probleem. Als we meer geld hebben 

van het Rijk, dan is het opgelost. Het is net zo een grijsgedraaide plaat als die van mij de 

afgelopen jaren. Het is ook niet de oplossing. Maak daarom alsjeblieft werk van echte 

verandering en ga toe naar een robuustere financiële positie. Pas dan kun je echt zeggen: de 

financiën zijn dienend en dan kun je ook bij een volgende crisis echt anti-cyclisch investeren 

omdat je daarvoor een reserve hebt. 

04:56:03 

Voorzitter: De heer Brandsema. 

04:56:05 
De heer Brandsema: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde het CDA zeggen van niet continu naar 

Den Haag wijzen, maar kijk ook naar jezelf. Maar is het CDA daar niet mee eens dat we en 

naar Den Haag moeten kijken om die tafel te krijgen en dat we ook al steeds bezig zijn om 

scherp aan de wind te zeilen, om scherpe keuzes te maken als het gaat om huishoudelijke 

hulp of armoedebeleid of WMO vervoer? We leggen miljoenen bij en tegelijkertijd zijn er 

heel kritisch op hoe we elke euro uitgeven. Kan dat niet samengaan? 

04:56:37 
De heer Bolle: Ik kom daar eigenlijk direct op, want waar het mij om gaat is werken aan die 

echte verandering, vooral in het beleid. Verandering op de [onhoorbaar] - waar we jarenlang 

te weinig mensen perspectief hebben kunnen bieden. Veranderingen op de jeugdzorg - waar 

alleen maar meer en meer jongeren zorg krijgen. Veranderingen op de WMO - waar we 

moeten gaan naar een systeem waar centraal staat wat mensen nodig hebben en niet waar 

mensen recht op hebben. 

04:57:02 

Voorzitter: Mevrouw Wijnja. 

04:57:03 
Mevrouw Wijnja: Voorzitter, op zichzelf zijn de dingen die de heer Bolle hier zegt natuurlijk 

helemaal terecht en ook heel goed. Want als u het mij vraagt, dan zeg ik ook: willen we 

dingen anders organiseren. Maar tegelijkertijd is de constatering ook dat we dat anders 

moeten gaan organiseren. Wat we uiteindelijk terugverdienen in geld en in waarde in de 

samenleving, dat dat heel erg bemoeilijkt wordt doordat we daar te weinig geld voor krijgen, 

dus dan is dat toch heel relevant. Het is een grijsgedraaide plaat, maar daarmee blijft het 

natuurlijk niet minder waar. Dan zou dat toch zeker kunnen helpen om de oplossingen te 

vinden die ons uiteindelijk de verandering brengen waarmee we grip krijgen op bijvoorbeeld 

deze twee dossiers. 

04:57:45 
Mevrouw Wijnja: Dat klopt, maar dat is de ene kant van de plaat, en we moeten ook de 

andere kant van die plaat gaan beluisteren. We moeten die verandering ook zelf in de 

Gemeente Groningen doen, en dat ziet het CDA te weinig. Bijvoorbeeld het adagium. We 
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gaan er niet over, maar we zijn er wel van. Laat dat gewoon los, weg ermee. Dat kunnen we 

simpelweg niet betalen. Net zoals een voedsel visie, dat is niet nodig. Wat is dan wel nodig 

volgens het CDA? Wat moet wel overeind blijven? 

04:58:12 
Voorzitter: De heer Benjamins. 

04:58:15 
De heer Benjamins: Dank u wel, voorzitter. Zou de heer Bolle de plaat willen omdraaien en 

de plaat achterstevoren willen draaien en dan vertellen welke onheilspellende boodschap in 

die plaat zit? 

04:58:30 
De heer Bolle: Als ik het zou kunnen, zou ik het voor de heer Benjamins doen, maar ik geloof 

niet dat ik hier antwoord op kan geven. Woningbouw, alles wat eromheen hangt Het gaat al 

lastig genoeg zijn om ervoor te zorgen dat we mooie, nieuwe wijken kunnen realiseren voor 

onze gemeente, maar dat is wel hard nodig om iedereen een betaalbaar huis te kunnen 

bieden. Van student tot bejaard, van sociale huur tot huurkoop en alles wat er tussenin zit. 

04:58:51 
Voorzitter: Eerst nog de heer Van Kesteren en dan mevrouw De Wrede. 

04:58:55 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, dan zal ik die vraag eens anders stellen. Welk nummer 

staat er op dat b-kantje? Kunt u eens wat meer vertellen over dat nummer? 

04:59:04 

De heer Bolle: Dat is een nummer van The Hives, zoekt u maar even op welk nummer ik dan 

bedoel. 

04:59:11 

De heer Van Kesteren: Voorzitter, ik bedoel dat heel serieus, want u geeft aan - terecht - er is 

een plaat die gedraaid wordt. Het komt steeds op hetzelfde neer: meer geld uit Den Haag – 

daar kan ik in meegaan. Maar er moeten ook oplossingen komen. Is het CDA dan voor de 

kaasschaaf-methode, om al die voorzieningen gewoon overal een beetje af te schaven zoals 

nu het geval is? Of heeft u ook andere oplossingen die misschien met bepaalde ambities te 

maken hebben om dan niet diezelfde grijze plaat weer te spelen die ik vaak opzet. Maar kunt 

u daar eens iets meer over zeggen, of er ook ambities bijgesteld kunnen worden? 

04:59:47 
De heer Bolle: Zeker, voorzitter. Daar kom ik helemaal aan het einde op terug en ik hoop dat 

dat dan naar de smaak van de heer Van Kesteren is. 

04:59:55 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

04:59:58 
De heer Bolle: Dank u wel, voorzitter. 

05:00:00 
Mevrouw De Wrede: Hoorde ik de heer Bolle nu zeggen dat hij de voedselvisie eigenlijk 

overtollig vindt. Dat heeft u ontzettend goed gehoord, mevrouw De Wrede. Beheer en 
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onderhoud. De inwoners betalen heel veel belastingen in deze gemeente, dus ze mogen er 

ook van uitgaan dat de gemeente hun directe leefomgeving goed onderhoud. Het 

armoedebeleid. In Groningen groeit een te groot deel van de kinderen op in armoede, en 

dat is een te groot probleem om op de lange baan te schuiven. Sport, ik zie dat het college er 

hele goede dingen over zegt. Verenigingen ondersteunen en ook proberen om meer 

capaciteiten te realiseren. Uitstekend. En als laatste de zorg. Die gedroomde transformatie, 

daar zijn we helaas nog steeds niet, maar die is echt essentieel. Voorzitter, never waste a 

good crisis. En we hadden in Groningen al langer een crisis, maar daar is nu nog een flinke 

schep bovenop gekomen. En misschien dat het nu dan indaalt. Wat we nu nodig hebben is 

een visie. Een visie op hoe we de gemeente zo positioneren dat ze er voor zorgt dat de 

samenleving in Groningen het best tot z'n recht komt. Een gemeente die faciliteert en 

ondersteunt en niet alles naar zich toetrekt. En dat kan een groene gemeente zijn, waarin 

we ervoor zorgen dat we CO2-neutraal zijn - misschien dan niet in 2035 - maar in 2050. Het 

kan ook gemeenten zijn waarin we ervoor zorgen dat we regen opvangen en hittestress 

tegen zijn. Dat kan ook een gemeente zijn waarin we voorop lopen in circulaire economie. 

Dat kan ook een sociale gemeente zijn waarin we een andere benadering kiezen voor 

mensen in de bijstand, maar het is nu misschien wel meer dan ooit - echt nu - noodzakelijk 

om ambities bij te stellen. Prioriteer, maak keuzes, wees eerlijk en transparant in wat wel 

kan en wat niet kan. Want voorzitter, ook in het geval dat een boel meer geld krijgen van het 

Rijk, zelfs dan zijn we misschien tijdelijk uit de brand maar dan zijn we er nog lang niet. We 

willen in deze zaal zo ontzettend veel met en voor onze prachtige gemeente, allemaal met 

de beste bedoelingen en het kan onmogelijk allemaal. Sorry. 

05:02:17 
Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

05:02:19 
Mevrouw Woldhuis: Dank u. Over welke ambities heeft de heer Bolle het dan die bijgesteld 

zouden moeten worden? 

05:02:28 
De heer Bolle: Ik heb er natuurlijk in de afgelopen jaren een heleboel genoemd. Sommige 

kunnen nu niet meer, zoals bijvoorbeeld het stadhuis. Daar kunnen we nu niks meer aan 

doen, maar we hebben hele dure visies die eraan komen. De voedsel visie is op zichzelf niet 

zo duur, maar er is wel weer een ambtenaar mee bezig. We hebben een water visie die we 

waarschijnlijk - als we het echt moeten gaan uitvoeren, helemaal niet kunnen, omdat daar 

veel te veel geld naartoe gaat. We moeten kijken of we de binnenstadsplannen allemaal wel 

kunnen betalen. We moeten kijken wanneer de Oosterpoort zouden kunnen vernieuwen en 

herhuisvesten. Er zijn een heleboel ambities. Dat is niet het probleem in deze gemeente, 

maar het probleem is dat we die ambities in lijn krijgen met de hoeveelheid geld die we 

hebben en die we hopelijk ook nog meer krijgen uit Den Haag. 

05:03:14 
Voorzitter: De heer Dijk. 

05:03:17 
De heer Dijk: Ja, voorzitter. Volgens mij hebben we vorige keer met een deel van de 

oppositie tijdens het begrotingsdebat een tegenbegroting gemaakt. Daar lieten wij ook 
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volgens mij zien dat we dingen schrappen en sommige ambities niet nodig vinden of niet de 

prioriteit krijgt. Maar ik zou graag de kant van u willen horen. Wat moet dan wel de prioriteit 

krijgen: wat moet echt overeind blijven en waar vindt u dat er echt aandacht aan gegeven 

moet blijven worden? 

05:03:43 
De heer Bolle: Ja, voorzitter. Dan ga ik even terug naar mijn vijf punten: woningbouw, beheer 

en onderhoud, armoedebeleid, sport en zorg. 

05:03:50 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

05:03:51 
De heer Van Kesteren: Ja, voorzitter. Toch vind ik dat het CDA een beetje met meel in de 

mond praat, want ik zou gewoon op de man af willen vragen aan de woordvoerder van CDA 

horen daar ook klimaat ambities bij? 

05:04:05 

De heer Bolle: Voorzitter, ook hier heeft volgens mij de heer Van Kesteren kunnen horen dat 

ik in mijn verhaal zei dat wij een CO2-neutrale gemeente zouden kunnen zijn. We hebben nu 

de ambitie om dat in 2035 te doen. Sommige partijen willen het nog sneller. Daarvan heb ik 

het net gezegd: misschien kan dat wel - het wordt sowieso heel lastig om dat in 2035 te 

halen, misschien moet dat naar 2050 toe - Dat is een voorbeeld dat ook een klimaat ambitie 

op dit terrein die misschien een klein beetje bijgesteld moet worden, zodat die iets 

realistischer is. 

05:04:34 

Voorzitter: Mevrouw Wijnja. 

05:04:37 
Mevrouw Wijnja: Ik zou graag nog twee dingen willen zeggen, want ik hoorde de heer Bolle 

iets zeggen over de ambities en de financiën. Maar volgens mij is het nog steeds zo – en dan 

begin ik toch weer even over mijn eigen plaats - dat als wij vanuit Den Haag zouden krijgen 

wat we nodig hebben om de taken uit te voeren die wij gekregen hebben dat we dan hier in 

de plus zitten. Dat is al iets minder negatief dan de heer Bolle het hier doet voorkomen. Dat 

is volgens mij één. Ten tweede is het volgens mij zoals je naar de cijfers kijkt, als je naar de 

rapporten kijkt, worden wij overal gewaarschuwd voor de klimaatcrisis. Dat we dat snel 

moeten oplossen, maar ook berekeningen wat ons dat gaat kosten als we dat niet op korte 

termijn doen. Dus daarmee is het wel zeker relevant om te praten over ga je dat over vijf 

jaar doen, over tien jaar of over 30 jaar? Want het heeft ontstellende consequenties voor de 

toekomst, ook toekomstige colleges die hier komen te zitten - waar ik de heer Bolle vorige 

week over hoorde. 

05:05:32 

Voorzitter: Ik doe gelijk mevrouw De Wrede op hetzelfde punt. 

05:05:34 

Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. De heer Bolle heeft het over een teveel aan 

ambities wat we willen hier in de gemeente. En hij noemde net een aantal zaken die voor 

hem prioritair zijn. Wij vragen ons af of de heer Bolle ook onze motie commerciële 
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evenementen op eigen benen kan steunen, omdat dat ook financieel een flinke slok op de 

borrel zou kunnen schelen? 

05:06:01 
De heer Bolle: Op die vraag: als eerste zal ik even moeten kijken in de tweede termijn kan ik 

daarop terugkomen, want ik heb die nog niet goed bestudeerd. Daarnaast, mevrouw 

[onhoorbaar] heeft strikt genomen geen vraag gesteld, voorzitter, maar ik denk dat het 

belangrijk is om vooral die klimaat adaptieve maatregelen – want daar gaat het om, het zijn 

de extreme weersomstandigheden waar we last van gaan krijgen, en als we daar niet op 

voorbereiden dan gaat het inderdaad een heleboel het kosten - die moet je inderdaad 

uitvoeren, maar volgens mij heb ik dat ook gezegd. Dus dat moet je ook gewoon doen. 

Verder, ook al krijgen we geld en zouden we dit jaar in de plus staan, dan nog steeds staat 

het er slecht voor met de financiële situatie van de Gemeente Groningen. Als je kijkt naar die 

haalbaarheidstest die erbij zit, ik schrik er niet meer van omdat ik het al 20 keer gelezen heb 

ondertussen, maar dat betekent nog steeds dat we daar geld naartoe moeten doen, dat we 

nog steeds moeten gaan zorgen dat die reserves aanvullen. Maar - als ik het mag zeggen - 

dat zie ik de linkse coalitie de afgelopen tijd niet doen, behalve dan die twee komma zeven 

miljoen voor [onhoorbaar]. 

05:07:05 
Voorzitter: Meneer Benjamins. 

05:07:07 
De heer Benjamins: Dank u wel, voorzitter. Past het met al die urgente noden, het water dat 

ons nader tot aan de lippen staat - misschien wel overheen gaat op sommige punten - past 

het dan om op dit moment aan de inkomstenkant de hondenbelasting af te schaffen? 

05:07:26 
De heer Bolle: Voorzitter. Past het als je zegt dat de hondenbelasting eigenlijk 

onrechtvaardig is, dat je eigenlijk geen grond hebt om die belasting te heffen? Dus dat je 

feitelijk zegt: sorry mensen, we heffen nu een belasting omdat u toevallig een hond heeft en 

er staat nu eenmaal in de gemeentewet dat wij daar geld voor mogen vragen en zelfs zoveel 

dat we daar onze eigen ambities mee kunnen financieren. Past het dan bij zoiets 

onrechtvaardigs dat je dat niet gewoon direct afschaft? 

05:08:00 

De heer Benjamins: Voorzitter, dan de vervolgvraag. Als we die ambities zouden bijstellen, 

past het dan nog steeds? 

05:08:08 

De heer Bolle: Voorzitter, als je in een onrechtvaardige belasting hebt – en volgens mij heeft 

een meerderheid ook vanuit de coalitie gezegd dat dit een onrechtvaardige belasting is - dan 

zou je volgens mij direct daarmee moeten stoppen. Die pleister moet er een keer af. 

Volgend jaar gaat het ook pijn doen, over twee jaar gaat het ook pijn doen, over drie jaar 

ook. Het gaat altijd pijn doen, omdat we hier gewend zijn om al het geld altijd maar uit te 

geven. 

05:08:32 
Voorzitter: Ik moet even wat toelichten in mijn rol als voorzitter, want ik zie een aantal - met 

name jonge leden van deze raad - een beetje verward kijken. Grijs gedraaide platen en a en 
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b kanten. Het zit als volgt: tegenwoordig luistert de jonge generatie naar Spotify om muziek 

te horen. De generatie daarvoor - van mij - die heeft CD's en daarvoor had je vinylplaten. Die 

waren meestal zwart, ook wel eens rood of een andere kleurtje. Die hadden een a en b kant 

en als je die heel vaak gedraaid hebt kwamen er tikjes in – en dat noemde men dan een 

grijsgedraaide grammofoonplaat. Met andere woorden veel herhaling. En die hadden dus 

een a en b kan - dat was heel mooi. Dat heeft een cd dus niet, die heeft wel een a en b kant, 

maar op de b kant staat niets. Zo heeft u een beetje een beeld uit welke generatie de heer 

Bolle komt. 

05:09:49 
De heer Bolle: Voorzitter - pardon - maar het is hartstikke hip om gewoon platen te kopen, 

hoor. Heeft u onderschat hoeveel hipsters wij hier in de zaal hebben. 

05:09:58 

Voorzitter: Ik weet dat het allemaal heel retro is, tegenwoordig, maar ik zag paar mensen 

denken: waar heeft die man het erover? Dus ik hoop dat het nu weer opgeklaard is, maar 

dat alles natuurlijk om de boel hier weer te ontsmetten. En zo komen we als vanzelf bij 100 

procent Groningen. 

05:10:18 
Mevrouw De Wrede: Dank u, voorzitter. Het is één juli 2020. De dag dat wellnesscentra weer 

open mogen, evenementen weer toegestaan zijn en dat jongeren tot 18 jaar geen 

anderhalve meter afstand meer hoeven te houden. Niemand had bij het prikken van deze 

datum voor de voorjaarsnota kunnen voorspellen dat dit soort nieuwsberichten vandaag aan 

de orde zouden zijn. En ik merk aan mezelf en naar de mensen om me heen, dat het nieuws 

ons vooral zorgen baart met uitzondering van het feit dat Arjen Robben terugkeert bij FC 

Groningen natuurlijk. Ik hoorde net een spin-off voor Groningen stad en ommeland, begreep 

ik. Dat is even voor de borrel, misschien. Waar eerst in de corona crisis er sprake was van 

een saamhorigheidsgevoel, zien we nu dat tegenstellingen, onbegrip en verlies van 

draagvlak voor het huidige beleid van de tweede kamer pijnlijk bloot komt te liggen. Ook in 

deze gemeente en de gehele provincie worden in raden brandbrieven geschreven, moties 

ingediend en uitspraken gedaan naar het huidige kabinet in de strekking van 'we zijn in 

geldnood, we redden het op deze manier niet en neem verantwoordelijkheid voor de taken 

die jullie bij ons hebben neergelegd en kom op met die zak met geld'. Wat ik me afvraag is 

zou minister Ollongren ooit een raadsvergadering van de Gemeente Groningen of van de 

Gemeente Pekela kijken, maar dat geheel terzijde. Nietsdoen is ook geen optie en 100% 

Groningen steunt alle noodkreten richting Den Haag, want dat is bitter hard nodig. Zoals de 

heer Bolle net ook al zei, en als je deze rode cijfers zo dadelijk ziet. 

05:12:14 
Voorzitter: De heer Benjamins. 

05:12:15 
De heer Benjamins: Voor de goede orde, voorzitter. Ik wilde even zeggen dat ik mevrouw 

Ollongren ooit eens heb aangeraden een raadsvergadering van ons na te kijken. Ik kan niet 

nagaan of ze dat gedaan heeft, maar ik heb het wel geadviseerd. 

05:12:30 
Mevrouw De Wrede: Ja? Dan heb ik een vraag aan u. Misschien dat u haar eens een keer kan 
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uitnodigen, want dan kunnen we eens een keer een gesprek met haar aangaan, misschien is 

dat heel effectief. 

05:12:48 
De heer Benjamins: Kunnen we een keer doen misschien, ja. 

05:12:51 

Mevrouw Woldhuis: Ik heb geen telefoonnummer, maar misschien u wel. Oké super, dat 

staat genoteerd: toezegging van meneer Benjamins. Goed, we gaan weer door. Ik ga erover 

nadenken. Dank je wel. Wij steunen de motie van de PVV - die straks komt - om een 

statement te maken tegen de nieuwe noodwet, en met name om het feit dat van de 

legitieme lokale democratie en voor gekozen volksvertegenwoordiging de laatste tijd nog 

weinig sprake was. 100% Groningen ziet daarom de aangekondigde wet waarbij Den Haag 

bepaalt hoe we op een behoorlijke afstand moeten gaan leven. Zonder een duidelijke rol van 

de gemeenteraad zien wij dat niet zitten. We zien veel liever een regionale aanpak met 

lokale sturingsmogelijkheden, dan regels die niet uit te leggen zijn en waar de gevolgen 

daarvan enorm zijn. Voorzitter, waarschijnlijk hebben mijn voorgangers al een compleet 

betoog gegeven voor het financiële meerjaren beeld - meneer Bolle, dank u wel - van de 

gemeente en de zorgen daarvan en om het een beetje spannend te houden wil ik dat 

overslaan. Wel willen wij vast aankondigen dat wij als partij met een initiatief bezig zijn om 

de manier waarop wij het aanbestedings- en inkoopbeleid doen, anders gaan inrichten. Deze 

is gericht op het terug laten vloeien van de welvaart in de regio en richt zich op een andere 

balans van welvaart, welzijn en welbevinden. Daar na de zomer meer over. Voorzitter, Het 

College heeft ons gevraagd om met ideeën te komen tot een sluitende begroting. We 

pakken graag een handschoen op en we komen met een drietal suggesties. Onze eerste 

suggestie is een onderzoek te doen naar de financiële huishouding van instellingen en 

organisaties waar nu nieuw- of verbouwplannen op de planning staan, voordat er verdere 

planontwikkeling plaatsvindt. Het lijkt ons onlogisch om nu door te gaan met plannen voor 

grote investeringen in de fysieke ruimte, zolang de bedrijfsvoering door de anderhalve 

meter samenleving onder druk staat. Voor hetzelfde geld gaan al deze instellingen failliet en 

zitten we met grote lege ruimtes, waar op dat moment nog invulling voor gevonden moet 

worden. Wij denken dat we op die manier heel wat kosten kunnen besparen. 

05:15:18 
Voorzitter: De heer Bolle. 

05:15:19 
De heer Bolle: Voorzitter, welke instellingen zouden we moeten gaan onderzoeken? 

05:15:21 
Mevrouw Woldhuis: Bijvoorbeeld waar we nu zitten, nieuwe Oosterpoort. Een investering 

van honderd vijftig miljoen euro. De plannen daarvoor is een voorbereidingskrediet van 

zeven ton. Kortom, er staat heel wat op de planning. En je kunt je afvragen in deze tijden, als 

het zo onzeker is, voor hetzelfde geldt deze hele pandemie nog vier jaar en dan hebben wij 

een nieuwe Oosterpoort staan. Daar kunnen wij ons gewoon geen voorstelling bij maken, 

om het zo te zeggen. 

05:15:52 
Voorzitter: Mevrouw Jacobs. 
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05:15:53 

Mevrouw Jacobs: Dank u wel, voorzitter. Maar hoeveel denkt u dan dat de gemeente 

daarmee bespaart? 

05:16:00 

Mevrouw Woldhuis: Te beginnen met zeven ton voorbereidingskrediet. Dat besparen we 

daarmee als ze bijvoorbeeld nu plannen on hold zetten, maar ook het voorbereidingskrediet 

van Grote Markt. Ik had hem er nu niet ingezet, maar bijvoorbeeld ook het 

voorbereidingskrediet voor het ontwikkelen van Damseplein. Dat zijn allemaal plekken waar 

heel veel mensen samenkomen, zoals Grote Markt, Damseplein, Oosterpoort, waarvan je nu 

kan afvragen: is het nou verstandig om dit soort grote investeringen te doen als we totaal 

niet weten hoe de komende pandemie eruit gaat zien? Misschien krijgen we wel een totaal 

andere samenleving. Ik weet het niet. Je weet gewoon niet hoelang dit nog plaatsvindt. 

05:16:41 
Voorzitter: De heer Bushoff. 

05:16:43 
De heer Bushoff: Voorzitter, twee vragen aan mevrouw Woldhuis van 100 Procent 

Groningen. Één: vrijwel alle projecten die ze net opnoemde vallen niet onder instellingen, 

want de Grote Markt is geen instelling die we gaan onderzoeken. Hetzelfde geldt voor 

Damseplein. Ik stel nogmaals de vraag van welke instellingen bedoelt u dan naast de 

Oosterpoort - die u heeft genoemd. Bedoelt u dan bijvoorbeeld ook dat we geen nieuwe 

scholen meer gaan bouwen? Dat is mijn eerste vraag. En de tweede vraag is: zou het niet zo 

kunnen zijn dat juist deze ruimtelijke projecten ook heel belangrijk zijn voor de Gemeente 

Groningen om bijvoorbeeld mensen aan het werk te houden.? 

05:17:19 

Mevrouw Woldhuis: Dus u wilt mensen aan het werk houden, en vervolgens wilt u een leeg 

gebouw neerzetten waar dus de vraag nog maar is of er een invulling voor gaat 

plaatsvinden? Dat is een hele gekke redenering. Ik heb trouwens even een opsomming hier 

erbij gepakt waar we het dan over hebben. Bijvoorbeeld nieuwe plannen voor Kardingen. 

Daar zijn grote vraagtekens bij hoe die invulling er straks uit gaat zien. Misschien gaat de 

ijshockey vereniging wel failliet? Weten we helemaal niet. Een nieuw cultureel-historisch 

centrum, een nieuwe Oostpoort. Dat zijn zo drie dingen die ik even kan opnoemen, waarvan 

nu op dit moment als je naar de bedrijfsvoering kijkt en waar ook grote 

evenementenorganisaties zeggen dat ze het op deze manier gewoon niet redden. En 

niemand van ons weet hoe lang dit nog gaat duren (deze hele pandemie). Daarvan zeggen 

wij niet dat je niet hoeft te doen, maar zet de plannen maar wel eventjes on hold. 

05:18:17 

Voorzitter: De heer Bushoff en de heer Bolle gelijk er achteraan. 

05:18:21 
De heer Bushoff: Ja, voorzitter. Als je die plannen nu on hold zet, dan weet je zeker dat je 

straks als de pandemie voorbij is, in ieder geval geen nieuwe Oosterpoort hebt, geen 

sportcentrum Kardingen. Weet je zeker dat we al die voorzieningen die we allemaal zo graag 

willen op het eind niet hebben. Dus als je nu juist blijft investeren - laten we ervan uitgaan 

dat die pandemie op een gegeven moment voorbij is - dan heb je die voorzieningen. Plus dat 
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je heel veel mensen, juist nu het moeilijker is, aan het werk kan houden doordat je juist nu 

blijft investeren. U bent daar toch zelf ook voorstander van? Dat heeft u zelf aangegeven 

door die motie te gaan steunen. 

05:18:51 
Mevrouw Woldhuis: Voorzitter, de heer Bushoff zegt dat heel erg goed, "Als de pandemie 

straks voorbij is", maar u weet niet hoelang het nog duurt. Ik weet niet hoelang het nog 

duurt. Voor hetzelfde geld bestaan de helft van deze instellingen, organisaties gewoon niet 

meer. Het kan. Ik hoop van niet. 

05:19:06 
Voorzitter: Dat is helder. De heer Bolle. 

05:19:08 

De heer Bolle: Dank u wel, voorzitter. Maar tot hoelang moeten we dan die plannen on hold 

zetten? Hoe lang gaat dat duren, want u weet niet hoelang het gaat duren. Tot hoe lang 

moet dan de gemeente op slot? 

05:19:19 
Mevrouw Woldhuis: 'De gemeente', dat vind ik weer hele grote woorden. Maar ik kan geen 

commercieel bedrijf of een ander bedrijf bedenken die nu grote investeringen gaat doen als 

het risico zo groot is. 

05:19:32 

De heer Bolle: Dat is een hele simpele vraag. Tot wanneer moet de gemeente on hold? 

Gewoon een datum of zo, of een kwartaal? 

05:19:41 
Mevrouw Woldhuis: De grote investering voor nieuwe bouwprojecten waar heel veel 

mensen samenkomen, dat moet - wat ons betreft - on hold gezet worden zolang er zoveel 

risico is en zolang de pandemie... 

05:19:51 
De heer Bolle: Dus moeten we wachten totdat er een vaccin is, bijvoorbeeld? Of dat we 

zeker weten dat het virus niet meer terug kan komen? Moeten we dan wachten totdat we 

groepsimmuniteit hebben? 

05:20:00 

Voorzitter: Even op de tijd letten, want misschien heeft mevrouw Woldhuis ook nog een 

paar andere punten. Dit punt is wel helder. De heer Benjamins, had u daar nog aanvullingen 

op? Nee. U zit op acht minuten, mevrouw Woldhuis. 

05:20:17 

Mevrouw Woldhuis: Oké, dat is wel een beetje droevig eigenlijk. De tweede suggestie - daar 

gaat onze motie ook over - is dat we willen aanvragen om eens goed te kijken naar de 

digitale transformatie van de afgelopen tijd. Want corona brengt niet alleen maar opgaven, 

maar ook heel veel kansen met zich mee. Dat missen wij compleet in deze voorjaarsnota. 

We kunnen ons goed voorstellen dat als je zoveel reistijd en reiskosten, het afhuren van 

externe locaties, minder gebruik van de dienstauto naar Den Haag en minder gebruik maakt 

van de catering afgelopen maanden, dat je daar ontzettend veel kosten mee hebt bespaard. 

Wij willen eens kijken hoe je die digitale transformatie ook kan zien als een kans, in plaats 
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van dat de coronacrisis alleen maar opgaven met zich meebrengt. Dan wil ik heel gauw even 

door naar de Hondenbelasting. Ik ga ervan uit dat iedereen ons onderzoek heeft gezien en ik 

vraag aan alle partijen die dat nog niet hebben gedaan - en ik weet dat er mensen thuis 

meekijken - om in te gaan op de Hondenbelasting. De heer Bolle zei het net al heel erg mooi, 

"Het is een onredelijke belasting". Je zou nu gewoon moeten kiezen om deze 

Hondenbelasting af te schaffen. In andere grote steden, zoals jullie ook allemaal hebben 

gelezen, is de Hondenbelasting ook afgeschaft. En dit is niet ten koste gegaan van welk 

programma dan ook. Voor het Groninger College zou het dus ook geen onmogelijke opgave 

moeten zijn om de geraamde inkomsten van Hondenbelasting af te dekken. En wanneer de 

gemeenteraad zich met een meerderheid kan uitspreken - en volgens mij hebben we dat - 

en achter het idee kan staan dat de Hondenbelasting dus onrechtvaardig is en geen ander 

doel dient dat het aanvullen van algemene middelen, dan hebben andere gemeenten 

ruimschoots aangetoond dat hervormingen mogelijk zijn. Onze oproep, onze kreet aan 

andere raadsfracties is dan ook: kies voor een plan om te komen tot afschaffing tijdens dit 

voorjaarsdebat. Neem die belangrijke stap om de zware belastingdruk op hondeneigenaars 

te verlichten. Kies voor een eenvoudig belastingbeleid, en vooral kies voor een rechtvaardig 

gedragen Groningen. Juist nu in deze corona tijd, waarbij de tegenstellingen steeds 

duidelijker worden. We snappen heel goed dat de weg naar de financiële situatie van de 

gemeente lang kan worden, maar de weg wordt levenslang als je nooit een stap zet. Dank u 

wel, voorzitter. 

05:22:55 
Voorzitter: Dank u zeer. En dan gaan we er doorheen. Wie durft nu nog? De heer 

Brandsema. 

05:23:05 

De heer Brandsema: Ik had nog even een korte vraag voor mevrouw Woldhuis. Mevrouw 

Woldhuis geeft aan dat elke commerciële instelling op dit moment niet zou gaan investeren, 

maar is 100 Procent Groningen er niet blij mee dat de overheid juist geen commerciële 

instelling is, maar het algemeen belang dient en daarin andere keuzes maakt door wel te 

investeren? 

05:23:28 
Mevrouw Woldhuis: Investeren is natuurlijk een groot woord. Je kunt in verschillende dingen 

investeren. Kijk: als ik zie dat het beheer van onderhoud groen echt heel erg matig is, als ik 

zie dat we nog steeds moeten bezuinigen op zorg, als ik zie dat we nog steeds een 

onrechtvaardige Hondenbelasting hebben, dan investeer ik liever in mensen door hen wat 

koopkracht te geven, ervoor te zorgen dat de lasten omlaag gaan. Dus we geven het aan de 

inwoners van de gemeente terug. We gaan het beheer van groen op beter peil brengen. Dat 

is ook investeren in de inwoners van de Gemeente Groningen. En als je mij nu vraagt van, is 

het dan handig om nu een nieuwe Oosterpoort neer te zetten, terwijl kijk eens hoe hoeveel 

hierbij zitten? Hoe weinig mensen er hier überhaupt al kunnen zitten. In deze anderhalve 

samenleving is daar geen gezonde financiële bedrijfsvoering op te pinnen. En daarvan zeg ik 

- ik zeg niet dat het nooit moet gebeuren, maar - zet dat soort plannen even on hold. Zorg 

voor een rechtvaardig Groningen, zorg er onmiddellijk voor dat de Hondenbelasting 

afgeschaft wordt. We zijn het toch allemaal met elkaar eens dat het echt niet meer te 

rechtvaardigen is en durf gewoon die stap te zetten. 
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05:24:43 

Voorzitter: Dank u zeer. Ik ga naar De Stadspartij. De heer Sijbolts, neem ik aan. 

05:24:49 
De heer Sijbolts: Dat heeft u goed aangenomen. Voorzitter, dank u. Het leven wordt 

voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen. Vorige week keken we terug, vandaag 

kijken we vooruit richting de begroting 2021. Welke wensen heeft De Raad en wat zijn de 

ambities en plannen, en bovenal wat gaat dat kosten? Want voorzitter, plannen en ambities 

uitvoeren die passen bij de idealen van je partij zijn leuk, maar je moet er wel het geld voor 

hebben. En daar schort het te vaak aan in de ogen van De Stadspartij de laatste jaren. Zoals 

u weet zit ik al tien jaar in deze Gemeenteraad. En al tien jaar zien we de reservepositie van 

de Gemeente Groningen gigantisch achteruit hollen - zeker de laatste jaren. Vroeger was 

alles beter - opa vertelt. Toen waren zowel de coalitie als oppositie scherp op het 

uitgavenpatroon en de reservepositie van de gemeente – en ik denk dan ook nog wel eens 

met weemoed terug aan mensen zoals [onhoorbaar] van de Partij van de Arbeid en Bernard 

Koops van het CDA. Nu hebben we alleen nog de heer Bolle, die met z’n financiële 

achtergrond wijze woorden roept, maar helaas dat resulteert veelal in Johannes 1 vers 23. 

"Ik ben de stem van één die roept in de woestijn". Tegenkracht, en tegenmacht maakt 

scherp, want we hebben een grote verantwoordelijkheid waar het gaat over de 

gemeentefinanciën van meer dan een miljard euro. En die verantwoordelijkheid gaat verder 

dan het eigen verkiezingsprogramma. Verder dan enkel en alleen een eigen visie of idealen. 

Want uiteindelijk is het belastinggeld wat we uitgeven mede opgehoest door onze inwoners 

en ondernemers. En die verantwoordelijkheid daarvoor mogen we niet weglopen. De 

Stadspartij maakt zich ook al jaren ernstig zorgen over de financiële positie. We mogen de 

problemen niet naar voren schuiven naar de volgende generatie. Het principe van 'na ons de 

zondvloed' is wat ons betreft onverantwoord. Afgezien van de corona crisis, blijft het 

uitgavenpatroon van de gemeente stijgen, terwijl het einde van alle lastenverhogingen wel 

bereikt is. De nettoschuldquote is te hoog, de belastingdruk is te hoog, de 

investeringsuitgaven zijn te hoog, de lastendruk is te hoog. De netto lasten per inwoner zijn 

te hoog. Bezuinigingen worden niet gehaald, en, voorzitter, zo kan ik nog wel even 

doorgaan, maar dat zal ik u besparen, want dan word ik een grijsgedraaide plaat. In 

economisch goede jaren heeft de gemeente onvoldoende gespaard om de huidige crisis te 

lijf te gaan. Repareer het dak als de zon schijnt en niet als het regent. De Stadspartij is dan 

ook bang dat straks bij de behandeling van de begroting enkele coalitiepartijen komend 

najaar de reserves opnieuw als een sprinkhanenplaag zou gaan leegvreten. Om op die 

manier leuke hobby’s uit het coalitieakkoord te kunnen financieren, waar eigenlijk geen geld 

voor is. De herindeling heeft niet gebracht wat inwoners van Haren Ten Boer en Groningen 

is voorgehouden. 

05:27:45 

Voorzitter: Mevrouw Wijnja. 

05:27:49 

Mevrouw Wijnja: Het is wel mooi dat de heer Sijbolts hier termen gebruikt als 'na ons de 

zondvloed' en dergelijke, want kijk als het gaat om de toekomstige generaties of 

toekomstige colleges, maar ook onze inwoners, dan is het toch juist belangrijk om nu goed 

te kijken: wat moeten we doen om het voor de lange termijn beter te maken? En dan heb ik 
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eerder vandaag al een aantal dingen gezegd over wat voor investeringen op klimaat nodig 

zijn - en dan vind ik het heel raar om dat een hobby te noemen. Maar dan is het toch ook zo 

dat als we kijken naar waar we uiteindelijk uit willen komen en eigenlijk alle adviezen zijn, je 

moet juist blijven investeren om het langetermijnperspectief van onze inwoners beter te 

maken. Dan is dat toch juist heel verstandig om te doen, maak je dan nu de goeie keuze en is 

het toch verreweg sprake van "na ons de zondvloed"? 

05:28:39 
De heer Sijbolts: Ja, voorzitter. Die roep hier om te blijven investeren, met name vanuit de 

coalitie, dat begint een beetje een grijze plaat te worden en ook een beetje een 

dooddoener. Ik kan me nog herinneren dat er hier een coalitie zat, dat werd de 'Tram 

Coalitie' genoemd. Die naam hadden ze overigens te danken aan het feit dat ze op dat 

moment wel een verstandige keuze maakte. Die keuze was: het geld is er niet meer, we 

kunnen niet meer alle onze ambities uitvoeren, dus we stoppen met de regio tram. En deze 

coalitie kiest ervoor om ambities - ik begrijp dat u als partij graag wilt dat al uw ambities 

uitgevoerd worden - maar als het geld er niet is, dan houdt het op een gegeven moment een 

keer op. 

05:29:20 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

05:29:21 
Mevrouw De Wrede: Dank u wel, voorzitter. De heer Aalmoet heeft het veel over geld, maar 

is hij met de Partij van de Dieren eens dat de gemeenteraad, of ik bedoel Het College, zich 

niet als een boekhouder dient op te stellen, maar ook moet kijken naar de noden van de 

maatschappij? 

05:29:45 
De heer Sijbolts: Ik geloof dat mijn achternaam verdwenen is in deze zaal, maar de heer 

Aalmoet wil wel even antwoord geven op die vraag. Ja, natuurlijk moeten we aandacht 

hebben voor de noden van deze samenleving. Alleen, we kunnen niet alle ballen in de lucht 

blijven houden. Als we nu zeggen, aan de ene kant, we blijven investeren in wat een deel 

van deze Raad belangrijk vindt, dan betekent dat wel - in onze ogen - dat je de rekening naar 

de toekomst schuift en volgens mij is dat een keuze die je niet moet willen maken. 

05:30:16 

Voorzitter: De heer Bushoff. 

05:30:19 

De heer Bushoff: Twee korte vragen. De eerste vraag is, voorzitter, als je die rekening van de 

financiën niet doorschuift, schuif je dan niet de inhoudelijke rekening door naar de nieuwe 

generatie? Als je namelijk geen nieuwe, betaalbare woningen bouwt, is de nieuwe generatie 

ook minder goed af. Als je niet investeert in onderwijs, is de nieuwe generatie misschien ook 

minder goed af. Dus juist als je niet gaat investeren, schuif je misschien wel de rekening door 

naar de jonge generatie. Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag is: waar wil De 

Stadspartij dan de coronalasten van betalen? Willen zij echt alle incidentele coronalasten 

gaan betalen uit bezuinigingen in de begroting, of zegt ze misschien is het 

weerstandsvermogen toch juist wel bedoeld om incidentele nadelen op te vangen? 
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05:31:03 

De heer Sijbolts: Ja, voorzitter. Ik begin een beetje flauw te worden van tegenstellingen die 

nu gecreëerd worden. Volgens mij is het feitelijk zo dat - en dat staat ook in dat onderzoek 

wat gedaan is - juist doordat de laatste begrotingsbehandeling, met name door de coalitie 

dingen zijn afgedekt door het gebruikmaken van het weerstandsvermogen, is de financiële 

positie van de Gemeente Groningen verslechterd. Dus eigenlijk heeft u het probleem al 

eerder gecreëerd en zitten we nu al met de gebakken peren. Dan is het nog niet eens de 

generatie na ons. 

05:31:33 
Voorzitter: De heer Bushoff. 

05:31:35 
De heer Bushoff: Voorzitter, ik krijg op beide vragen gewoon geen antwoord, want mijn 

vraag was: is het niet zo dat niet alleen de financiën dienend zijn maar ook inhoudelijke 

opgaven? Dus als je niet investeert in inhoudelijke opgaven, wat betekent dat dan voor die 

jonge generatie die een huis zoekt, wat betekent dat dan voor die kinderen die opgroeien in 

armoede? Als je daar niet meer in investeert. Dus ik zou daar graag een antwoord op willen. 

En ook op mijn vraag: waar wilt u dan die coronalasten van betalen? 

05:31:57 
De heer Sijbolts: Het zijn niet enkel en alleen de coronalasten, want volgens mij slaat u daar 

de plank mis. Maar als ik zie dat bijvoorbeeld een sociale partij als de Partij van de Arbeid 

zegt te zijn, ervoor voor kiest om te blijven investeren aan Dudok aan het Diep, een te hoog 

[onhoorbaar] voor de energietransitie uitbrengt, doorgaat met die binnenstadsplannen, 

meegaat in voorstellen over de schaapskudde te investeren - dat is overigens niet alleen de 

Partij van de Arbeid, maar ook de rest van de coalitie - Oostham [onhoorbaar], let's grow. De 

oppositie kwam vorig jaar met de begroting met een tegenbegroting - daar heeft u niet voor 

gekozen - daar zaten misschien wat technische onmogelijkheden in, maar het ging ook over 

de wethouder minder, het ging over de stedenbanden. Het gaat over de nieuwe 

Oosterpoort, Nieuwbouw voor Vrijdag, het Groninger forum, het stadhuis, Cultuurcluster, 

Evenemententerreinen in Stadspark, te snel CO2 vrij, dure bureaus die we inhuren voor 

extern advies. Dat geld wat u blijft inzetten, dat komt niet vrij voor armoedebestrijding, dat 

komt niet vrij voor lastenverlichting. Sterker nog, die keuzes leiden tot lastenverhoging. Het 

gaat niet naar sport. Daarop is vorig jaar bezuinigd. U maakt die keuze, dat is een politieke 

keuze. Wij doen daar niet aan mee. 

05:33:15 
De heer Sijbolts: Dan was ik bij de volgende zin, die al heel lang geleden had moeten worden 

uitgesproken. Voorzitter, wat De Stadspartij betreft is het met de huidige financiële stand 

van zaken vijf voor artikel 12. Repareer het dak als de zon schijnt, niet als het regent. Want 

dat wordt lastig. Mede door de corona crisis hangen donkere wolken boven de stad en onze 

samenleving, maar het dak is nog verre van gerepareerd. Ik zal even een stukje overslaan 

vanwege de tijd. Snijden in ambities en plannen, dat heb ik al genoeg duidelijk gemaakt. 

Lasten niet verhogen en waar mogelijk zelfs verlagen. En wat dat betreft kunnen partijen als 

GroenLinks en de Partij van de Arbeid een voorbeeld nemen aan Arjen Robben. Die kwam 

terug op een eerder genomen besluit en de feestvreugde barst uit. Voorzitter, het is daarom 

dat wij onder andere met de VVD een motie indienen, waarbij we ons nu al uitspreken tegen 
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een mogelijke toekomstige lastenverhoging. Daar wordt op het moment nogal driftig over 

heen en weer geëbd en gemeld, dus ik hoop dat die blijft zoals was voorgesteld, want wat 

ons betreft wonen en ondernemen in een gezond, gelukkig en duurzaam Groningen mag 

niet betekenen dat het straks alleen nog maar betaalbaar is met mensen met een inkomen 

zoals aan de Amsterdamse Grachtengordel. En ja, voorzitter, op dat punt gaan we de Partij 

van de Arbeid inderdaad links voorbij. Voor het verlagen van een specifieke last dient De 

Stadspartij opnieuw een motie in met het CDA, de VVD, de SP en PVV teneinde de 

Hondenbelasting af te schaffen, als die het niet haalt – want die gaat net iets verder dan de 

motie van 100 Procent Groningen – zullen we die motie steunen. Wij geloven in de kracht 

van onze inwoners en ondernemers en verenigingen. Onze inwoners en ondernemers in de 

wijken en dorpen weten het best wat er in hun woon- en leefomgeving speelt. Vorige week 

heb ik daar tijdens het debat over de jaarrekening het één en ander over gezegd. Wij willen 

die ruimte vergroten en de invloed die inwoners en ondernemers zouden kunnen 

hebben/kunnen krijgen - wat ons betreft moeten krijgen - binnen het gebiedsgericht werken 

aansluitend bij het goede werk dat gebiedsteams doen. Wij vinden het enerzijds jammer dat 

de evaluatie over de experimenten gebiedsgericht werken pas dit najaar worden besproken. 

Wij zijn bang dat het nog wel eens lang zou kunnen duren als we het dan bespreken, voor 

we de volgende stap kunnen zetten - zeker doordat een deel van deze raad soms nog wel 

eens behoudend wil zijn. Maar goed, goede dingen komen langzaam. De invoering van de 

nieuwe werkwijze Raad duurde wat ons betreft ook heel erg lang en dat moet straks dus niet 

een gevalletje worden van 'ze hieven het glas, delen een plas, een alles bleef zoals het was' 

worden. Die aangekondigde motie zullen wij nu niet indienen, maar die hangt wel boven de 

markt en wij zullen onze visie die we daarin hebben verwoord betrekken bij die discussie dit 

najaar. Ik ga niet al mijn moties meer toelichten. Zal ik dan maar naar het slot gaan, want 

mijn tijd is denk ik bijna op. Voorzitter, tot slot, laten we teruggaan naar de basis. Een 

gemeente die financieel zijn zaken op orde heeft, opkomt voor en luistert naar de belangen 

van onze inwoners en ondernemers, zonder geld te verspillen aan prestigieuze projecten. 

Dank u wel. 

05:36:40 

Voorzitter: De heer Benjamins heeft nog een vraag. 

05:36:42 

De heer Benjamins: Dank u wel. Voorzitter. Ik ben wel nieuwsgierig - en het is een beetje een 

praktische vraag - waar wij dat laatste glas gaan drinken straks? En of dat ook lokaal moet 

zijn volgens De Stadspartij. 

05:36:52 

De heer Sijbolts: Ik begrijp waar u heen wilt. Nee, ik begrijp niet waar u heen wilt. U wilt naar 

de kroeg, dat snap ik. Ik denk dat dat glas nog komt. Het glas is gelukkig wat mij betreft 

halfvol en niet halfleeg. En ik ken de mening van de fractie van [onhoorbaar], dus ik denk dat 

we daar uiteindelijk wel uit gaan komen – en ik hoop met brede steun van deze raad. 

Uiteindelijk, het vergroten van de invloed van onze inwoners op wat leeft en speelt in hun 

woonomgeving doen we voor onze inwoners. Dat willen we volgens mij allemaal, dus ik kan 

me niet voorstellen dat er straks iemand tegen zal zijn. 

05:37:32 
Voorzitter: Ik heb nog even een vraag aan u. U had het over moties van de Hondenbelasting 
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waarbij de volgordelijkheid even van belang is. Heeft u het over de motie onder nummer 27 

van De Stadspartij 'Hondenbelasting weg met die belasting' en van de SP 'afbouw 

Hondenbelasting'? 

05:37:56 
De heer Sijbolts: Nee, de motie van 100 Procent Groningen. 

05:37:59 
Voorzitter: Eén? 

05:38:01 
De heer Sijbolts: Ja, één. Die vraagt volgens mij om te komen tot een plan. En wij stellen voor 

om het nu direct af te schaffen. 

05:38:08 

Voorzitter: Dan is de volgorde dus goed zoals die nu in behandeling is. 

05:38:13 

Mevrouw De Wrede: Voorzitter, de heer Sijbolts kan toch gewoon ook beide steunen? 

05:38:17 
De heer Sijbolts: Ja, dat had ik ook aangegeven. Dat zullen we ook doen uiteindelijk. 

05:38:22 
Mevrouw De Wrede: Top. 

05:38:23 
Voorzitter: Oké. Dan ben ik bij de fractie van Student en Stad, de heer Duits. 

05:38:29 

De heer Duits: Dank u wel, voorzitter. Het trap op-trap af-systeem blijft een heikel punt en 

maakt het voor gemeenten lastig om op langere termijn goed te kunnen begroten. Enerzijds 

is het daarom prettig om te vernemen dat het acre voor de aankomende twee jaar bevroren 

is. Dat geeft immers meer zekerheid. Het zorgt er alleen wel voor dat we minder 

investeringen kunnen doen dan gepland. En juist dat is vervelend in het licht van anti-

cyclisch investeren. Op die manier kunnen we namelijk niet het slimste jongetje van de klas 

zijn, want de meester houdt ons tegen. Voorzitter, onze boodschap voor de aankomende 

begroting is vooral: ga anti-cyclisch investeren. Daarom zijn we mede-indiener van de motie 

van de Partij van Arbeid. En, voorzitter, wij studenten kunnen het weten. Wij weten namelijk 

precies hoe het is om onszelf in de schulden te steken om ons voor te bereiden op de 

toekomst, met dank aan [onhoorbaar] duo. Dat beleid zien we graag terug in de begroting 

voor aankomend en daaropvolgende jaren. Wat ons betreft mag daarom op een aantal 

fronten extra aandacht komen, zoals daar waar het gaat om kamerverhuurbeleid en 

huisvesting. Voorzitter, kijkend naar de huidige huizenprijzen in de stad blijkt dat in 

crisistijden een stop op uitgaven op woning gebied zetten, funest is. Vorige week noemde ik 

Geert Mak al even. Hij betitelde de hand op de knip van het Rijk tijdens de kredietcrisis, één 

van de grootst zelf toegebracht rampen in eigen geschiedenis. Voorzitter, focus nummer één 

is voor ons dan ook uitvoer van het kamerverhuurbeleid en daar substantieel, ook financieel 

op inzetten. Focus twee is het betrekken van studenten bij innovatie in de stad. We moeten 

de kenniseconomie meer dan ooit stimuleren en omarmen. Een ontzettend goed voorbeeld 

hiervan is Stichting Wijs: Wijk Inzet, Jongeren en Studenten. Zij zorgen met veel succes voor 
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ondersteuning in Paddepoel en De Korrewegwijk, doen doeltreffend onderzoek voor zowel 

stad als gemeenteraad en zorgen met hun werk bovenal voor verbinding. De huidige 

bijdragen aan Wijs is echter net toereikend om de huidige activiteiten voort te zetten. Wij 

willen echter als gemeente zorgen dat de uitstekende dienstverlening over de hele 

gemeente ingezet kan worden. Dan moeten we keuzes maken en Wijs steviger in het zadel 

zetten. Geef meer mensen een loket in hun wijk waar ze terechtkunnen met vragen over de 

belastingdienst, juridische problemen, of noem het maar op. En zorg daarmee voor meer 

verbinding tussen onze inwoners. Een win-winsituatie die we moeten koesteren en 

uitbreiden. Daarom komen wij met een motie die vraagt om een toekomstvisie op Wijs, 

zodat wij ons daar als Raad goed over kunnen buigen. 

05:41:04 
Voorzitter: De heer Benjamins. 

05:41:06 

De heer Benjamins: Vindt Student en Stad dat de Gemeente Groningen de hulpdienst van de 

SP zou moeten overnemen? 

05:41:11 

De heer Duits: "De hulpdienst van de SP over zou moeten nemen", die moet u mij uitleggen? 

05:41:18 

De heer Benjamins: Dat gaat niet door. Leuke symbolische discussie, maar dat gaat gewoon 

niet gebeuren. 

05:41:26 
De heer Duits: Focus nummer drie, voorzitter, zet mensen aan op de wegen, want uit 

rekening veel op te maken dat bijna de helft van de volwassenen niet wekelijks aan sport 

doet. Ook is een kwart van de kinderen en meer dan de helft van de volwassenen niet op 

een gezond gewicht, en dat is nog nooit zo hoog geweest. Sport zou dan ook een cruciale 

factor moeten zijn in onze gemeente. Het creëren van goede en voldoende 

sportaccommodaties is essentieel. We moeten voorkomen dat de voorspelling van het RIVM 

dat in 2040 ruim 60 procent van de bevolking met overwicht kampt, uit gaat komen. Het 

belang van sport is in deze coronatijd groter dan ooit. Het College heeft kordaat gehandeld 

door sportclubs tegemoet te komen in de huurkosten om ademruimte te creëren, maar er 

zal de komende tijd nog veel meer nodig zijn om de sportclubs overeind te houden. 

Daarnaast zal er een aanpassing nodig zijn in de sport infrastructuur. Gezien relatief meer 

mensen de afgelopen maanden zijn gaan sporten in de openbare ruimte. Maar het zal vooral 

een uitdaging zijn om mensen hun sportieve bezigheden weer op te laten pakken in de 

anderhalve meter-samenleving. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de uitdaging om 

sportclubs en verenigingen overeind te houden? Voor de jeugd zijn de restricties 

grotendeels weg, maar voor de rest van de samenleving is dit in beperkte mate het geval. En 

hoe kijkt de wethouder tegen het probleem aan om mensen weer genoeg te laten sporten in 

de huidige samenleving? Worden er extra sportcoachen aangesteld om de mensen weer 

naar buiten te lokken en het bewegen weer op te pakken? Focus nummer vier is de culturele 

sector. De plek waar corona misschien wel het hardst toeslaat op dit moment. Grote 

culturele instellingen met vaste financiering hebben het al moeilijk, laat staan alle kleine 

culturele ondernemers. Zij zagen de afgelopen maanden hun werk en inkomsten 
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verdampen. We zijn dan ook blij met het steunpakket voor onze cultuur, maar zien ook nog 

vele kleine cultuur instellingen en -ondernemers die niet voldoende gesteund gaan worden 

door dat rijksbudget. Onze vraag aan de wethouder is hoe we als gemeente, naast de 

initiatieven op rijksniveau er voor alle culturele instellingen gaan zijn? Om onze eigen, 

unieke culturele sector sterk en vitaal te houden, zijn vergaande inspanningen echt nodig. In 

de voorjaarsbrief lezen we verder dat het college inzet op anti-cyclisch investeren, en daar 

zijn wij net als het college groot voorstander van. Het College is met ons van mening dat 

anti-cyclisch investeren nu kansen biedt om de volgende stappen te zetten in het realiseren 

van het nieuwe muziekcentrum Oosterpoort, waar wij vandaag dan gebruik van maken. 

Focus nummer vijf - vers van de pers - de aanleg van de Lelielijn valt goedkoper uit dan het 

bestaande spoor klaarmaken voor snellere treinen. Als Den Haag nu nog durft te ontkennen 

- wat ze overigens wel proberen - dat dit de juiste oplossing is om de Randstad te verlichten 

en het noorden te verbinden, dan weet ik het ook niet meer Werk aan de winkel dus. 

Voorzitter, wat betreft de corona maatregel in brede zin: wij zijn blij met de keuzes van de 

gemeente. We willen dan ook ingaan op onze inwoners zelf en dan zien we een heel positief 

beeld. Groningen heeft namelijk laten zien dat wij als gemeente uit kunnen gaan van het 

verantwoordelijkheidsgevoel van onze inwoners. Zo zagen we met Hemelvaartsdag het 

Noorderplantsoen in no-time leegstromen toen het druk werd. En waren we getuige van het 

best georganiseerde Black Lives Matter-protest in heel Nederland. Daar mogen we trots op 

zijn en onze inwoners voor bedanken. De maatregelen van Het College blijven ons daarom 

wat verbazen. Ik denk aan het afsluiten van de binnenstad voor fietsers, een maatregel die 

in no-time teruggedraaid werd. En nu de maatregelen in het Noorderplantsoen die in eerste 

instantie aangekondigd werden tijdens een corona-update, ook binnen no-time 

teruggedraaid. Onze inwoners zijn echt verstandiger dan u denkt. Wat ons betreft moet de 

verantwoordelijkheid die onze inwoners getoond hebben dan ook de basis zijn voor nieuwe 

maatregelen bij een eventuele tweede golf. Vertrouw het verantwoordelijkheidsgevoel van 

onze inwoners. Voorzitter, wat betreft de Hondenbelasting vinden wij dat het bedrag wat 

wij op dit moment vragen van hondeneigenaren erg hoog is. Wat ons betreft moeten we als 

gemeente de Hondenbelasting niet gebruiken om algemene middelen aan te vullen. Wel 

vinden wij het redelijk wanneer hondeneigenaren gezamenlijk betalen voor de 

voorzieningen waar ze gebruik van maken. Er is namelijk nog genoeg te hondhaven. Vandaar 

dat wij stellen dat een doelbelasting hierin de beste optie is. De vraag is dan of helder 

gemaakt kan worden hoeveel geld aan die doelen besteed kan worden. Dat is op dit 

moment niet inzichtelijk. Wel is de kans groot dat door het instellen van een doelbelasting 

de belasting omlaag zou gaan. Wat weer de vraag oproept of het innen van de belasting dan 

überhaupt kostendekkend wordt. Daarom zullen wij zonder goede tegenvoorstellen de 

motie voor afschaffing hondenbelasting steunen. Dank u wel, voorzitter. 

05:46:23 
Voorzitter: Dank u zeer. De laatste fractie PVV, de heer Van Kesteren. 

05:46:30 

De heer Van Kesteren: Dank u wel. Voorzitter, ik begin met het draaien van een singeltje met 

de tophit van de PVV-fractie. En daarna draai ik ook nog even het b kantje, maar wel één 

met hitpotentie. Voorzitter, in de Gemeente Groningen wordt bezuinigd op 

sociaalmaatschappelijke, en sociaaleconomisch beleid. Waaronder bijvoorbeeld het 
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armoedebeleid, jeugd- en ouderenzorg, goede voorzieningen in de wijken en dorpen op peil 

houden, etcetera, etcetera. En de gemeenteraad, voorzitter, die ziet lijdzaam toe waarmee 

de Raad z'n toezichthoudende rol verzwakt en verzaakt. De intentie van de gemeente is 

goed. Men wil maatwerk leveren en er alles aan doen om efficiënter en effectiever te gaan 

werken, waardoor er geld bespaard kan worden. Maar in werkelijkheid, voorzitter, betekent 

het niet meer dan bezuinigen via de kaasschaafmethode. Het is pappen en nathouden, in 

tegenstelling tot het dure, ambitieuze klimaatbeleid van dit college. 

05:47:38 
Voorzitter: De heer Brandsema. 

05:47:40 
De heer Brandsema: Dank u wel, voorzitter. Ik ben benieuwd of de PVV nu hier beweert dat 

de PVV lijdzaam toeziet dat we tientallen miljoenen bijleggen bij het sociaal domein om daar 

erger te voorkomen? 

05:47:55 
De heer Van Kesteren: Ja, voorzitter. Ik zeg ook in mijn betoog dat de gemeente er alles aan 

doet, dat de intentie heel goed is, vandaar ook die extra aandacht voor sociaal domein. Ik 

begin nu met het b-kantje, voorzitter. 

05:48:09 

Voorzitter: Eerst mevrouw Wijnja. 

05:48:13 

Mevrouw Wijnja: Ik hoor de heer Van Kesteren dit een intentie noemen, maar is een 

miljoenentekort bijleggen een intentie of is het gewoon een keiharde keuze en een 

investering in dingen die niet belangrijk zijn? 

05:48:24 
De heer Van Kesteren: Voorzitter. Dat zijn peanuts als je het vergelijkt met de enorme 

bedragen die aan de klimaat psychose van GroenLinks worden besteed. Het b-kantje. 

05:48:41 
Voorzitter: Mevrouw Wijnja was nog niet klaar met u, geloof ik. 

05:48:44 
De heer Van Kesteren: Ja, maar dat gaat van mijn tijd af. 

05:48:45 
Mevrouw Wijnja: Wat ik zeg gaat niet van uw tijd af, wat u zegt wel. Maar volgens mij, 

veertig miljoen, ik zou dat geen peanuts willen noemen. Dat is één. En twee, wij gaan het 

nooit eens worden over de klimaatambities. Maar volgens mij, laten we even bij het eerste 

blijven, kun je toch echt met een serieus gezicht niet zeggen dat veertig euro investeren in 

onze meest kwetsbare inwoners een slecht idee is of dat dat waardeloos is. 

05:49:11 
De heer Van Kesteren: Heel goed, voorzitter. Ik zeg ook niet dat het niet goed is, maar er zijn 

nog steeds tekorten. En dan willen we naar Den Haag. En ik zeg: kijk ook eens naar je 

uitgavenpatroon. Maar ik wil echt verder, want we draaien die plaat steeds en dat is niet 

goed voor mijn spreektijd. Voorzitter, dan heb ik nu sport en cultuur. Heel belangrijk in een 

grote gemeente als Groningen. Zo hebben we de Drafbaan. Gebruik de Drafbaan als een 
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soort Hyde Park, waar concerten mogelijk zijn, evenementen, speakerscorners, 

kinderspelen, sport manifestaties, sportgala, sportwedstrijden. Maar ook, neem die 

draverijen op in een evenementenagenda, zodat we ook die karakteristieke Groninger 

Drafbaan een stuk Gronings cultureel erfgoed kunnen behouden. Gebruik onze 

internationale wereldsterren als uithangbord om ook de breedtesport te promoten. Wat 

voor impact heeft de komst van Arjen Robben naar Groningen? Alleen al het feit dat hij 

aankondigde dat hij graag weer bij Groningen wil spelen. Geweldig, kan niet meer stuk. Ook 

heel veel jongeren, kinderen zullen nog eerder gaan voetballen. Ranomi Kromowidjojo wil 

graag een zwemgala in de nieuwe Papiermolen. Wat voor gevolgen heeft dat wel niet op de 

jeugd dat ze willen gaan zwemmen? Gun deze topper dit. De gebroeders Koeman met hun 

internationale netwerk, maak daar gebruik van. Kost geen drol, voorzitter, maar heeft heel 

veel impact. Judoka Grol, Marianne Timmer, Bauke Mollema, ik noem zomaar een paar 

namen. Maak gebruik van sportpromotors, oude mannen die toen destijds de Giro d'Italia 

hier hebben naartoe gehaald. Die willen ook de Deutschland Tour hiernaartoe halen. Maak 

daar gebruik van. Wat voor impact heeft dat niet op het Groningse bedrijfsleven, de 

detailhandel, de horeca? Hoeveel mensen uit noord-Duitsland zullen hierheen komen? De 

heer Mensen en de heer Heuvelman noem ik dan even, want die verdienen dat ook - die 

hebben de Giro d'Italia hier met succes naar Groningen gehaald. De heer Heuvelman heeft 

ook net een boek geschreven: 100 jaar Topsport in Groningen. Ook een topper. Als je als 

grote stad wil profileren en presenteren, moet je op deze wijze - want de gemeente heeft 

geen geld - creatief zijn. Dan moet je op een goedkope wijze - want deze toppers willen dat 

graag doen. Neemt u dat van me aan. 

05:52:05 
Voorzitter: Mevrouw Wijnja. 

05:52:06 
Mevrouw Wijnja: Ik heb eerder vandaag een pleidooi gedaan om debat te voeren op basis 

van wat we weten dat werkt. Dat doe ik niet voor niks, dus ik vraag de heer Van Kesteren, 

wat hij hier neerlegt en het effect wat dit zou hebben. Daar is wel eens onderzoek naar 

gedaan en dat blijkt het tegenovergestelde effect te hebben. Dus is dat dan hetgeen waar je 

in moet gaan investeren als je al weet dat het niet bewerkstelligt wat je ermee beoogt? 

05:52:30 
De heer Van Kesteren: Mijn betoog is gebaseerd op praktijkvoorbeelden uit het verleden. 

Dat zijn alleen maar succesnummers. Dus ik kijk naar de praktijk: wat heeft het opgeleverd? 

En dat zal ook in dit geval - als het gemeentebestuur hiermee aan de slag gaat - dan weet ik 

zeker dat dit een succes gaat worden. Kunnen we een weddenschap over afsluiten, maar dat 

is gokken. Dat is ook niet goed, natuurlijk. 

05:52:52 

Voorzitter: Mevrouw Wijnja en dan de heer Bushoff. 

05:52:55 

Mevrouw Wijnja: Ja, daar kunnen we een weddenschap over afsluiten, maar je kan toch 

geen beleid gaan maken op basis van een individuele ervaring van een raadslid. Er worden 

toch gewoon dingen onderzocht en dan ga je toch beleid maken op basis van wat je weet 
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wat werkt? Dus als de heer Van Kesteren dit echt beoogt, dan is het toch slim om te gaan 

kijken naar hoe gaan we dit echt bereiken en dat dan gaan doen? 

05:53:14 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, dan kan ik alleen maar terugkaatsen dat klimaatbeleid 

absoluut niet werkt, maar toch wordt daar volop fors op ingezet door met name GroenLinks. 

Ik zou willen zeggen breek me de -, enzovoort, enzovoort. Goed, we gaan verder. 

05:53:28 
Voorzitter: Meneer Bushoff nog. 

05:53:31 
Mevrouw Woldhuis: Voorzitter, de heer Van Kesteren zei net, "Ik baseer mij op mijn eigen 

praktijkervaringen uit het verleden". En is de kern van het verhaal dan niet inderdaad dat u 

zich op het verleden richt en dat het ook goed is om een keer naar de toekomst te kijken en 

te kijken wat er nodig is voor toekomstige generaties? En dat het dan dus wel heel zinvol is 

om te investeren in duurzame huizen, om te investeren in bijvoorbeeld betaalbaar wonen, 

om te investeren in al die zaken die vandaag de revue zijn gepasseerd maar waar u het 

verder niet over heeft. 

05:53:56 

De heer Van Kesteren: Voorzitter, ik kijk alleen naar de toekomst. Dat is waarom ik politiek 

actief ben geworden, want als u zegt van we moeten betaalbaar bouwen en de 

toekomstgericht. Neemt u van mij aan, van het gas afbouwen is helemaal niet goed voor de 

toekomst, want dat levert toekomstige generaties alleen maar onbetaalbare huizen op. Daar 

kunnen we nog wel eens een keer een boom over opzetten - over biomassa niet gesproken - 

maar goed, er is heel veel perspectief voor de toekomst. Gunnen we die toekomstige 

generaties echt niet met het beleid wat hier in deze gemeente ingezet wordt – en dat is dan 

de klimaat psychose, noem ik het. Voorzitter, het galmt hier door het gemeentehuis: 

inclusiviteit, diversiteit, Groningen voor iedereen behalve dan voor zwarte Piet en voor de 

klimaatsceptici en de multicul-sceptici. Een zwarte bladzijde in de Groningse politiek, 

voorzitter. Ik sluit af. Voorzitter, de economie van Groningen is er mede door de coronacrisis 

niet beter op geworden. Bedrijven dreigen om te vallen, werkloosheid ligt op de loer. Kom 

daarom de bedrijven en ondernemers in het MKB - vaak zijn dat familiebedrijfjes - tegemoet. 

Communiceer toch met deze mensen, gun ze iets, geef ze de ruimte, want deze bedrijven 

zorgen hier in Groningen wel voor de inkomsten en voor de banen. Belangrijk, ga daarmee 

aan de slag. Dank u wel. 

05:55:36 

Voorzitter: Dank u zeer. Dames en heren, ik moet even herschikken in het tijdschema, maar 

ik denk - we hebben nu weer ruim een uur gezeten - dat het goed is om even de benen te 

strekken. Het College gaat zo de gestelde vragen beantwoorden en de moties van een pre-

advies voorzien. Ik stel u voor, het is nu zeven over half, dat wij zo om 44 weer naar binnen 

lopen. 

05:56:13 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, een puntje. Had ik mijn moties aan moeten kondigen of 

gaan die gewoon door? 
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05:56:17 

Voorzitter: Nee, maar we hebben het ontvangen. 

05:56:19 
De heer Van Kesteren: Hartstikke mooi. 

05:56:20 
Voorzitter: Dus even tien minuten de benen strekken en dan weer fluks naar binnen. 

05:56:23 
Voorzitter: Dames en heren, ik ga even de proberen de orde nu met u door te nemen. Er was 

een motie onder nummer drieëndertig. 'Zeer hoge prioriteit voor inkomensondersteuning, 

armoedebestrijding en preventie'. Nummer drieëndertig, daar is een nieuwe versie van. En 

dat blijft dus gewoon hetzelfde nummer drieëndertig. Die motie heet 'Hoge prioriteit voor 

inkomensondersteuning, armoedebestrijding en preventie'. 

06:10:52 
De Heer …: Voorzitter, dat is dan ook gelijk gekoppeld aan de agenda? Dus daar zien we 

gelijk de laatste versie? 

06:11:02 

Voorzitter: Ja, dat is nu nog even negenendertig, maar dat wordt nog bijgeschaafd. Als alles 

het doet. Dan is de motie onder nummer zesendertig van de Stadspartij en D66: 'Meer 

Zeggenschap' ingetrokken. Nummer zesendertig 'Meer Zeggenschap' Stadspartij, D66, is 

ingetrokken. Nummer zesendertig. En verspreid was reeds een motie van GroenLinks onder 

nummer achttien. De motie 'Groningen voor iedereen'. Die motie is nog niet ingediend. In de 

loop van de avond zal duidelijk worden of dat nog gebeurt of niet. Nummer achttien motie 

'Groningen voor iedereen'. Dus die blijft nog even in the pocket. Dan is het zo, dat het 

college nu een krap uur heeft voor de beantwoording. Dat zal beginnen met wethouder De 

Rook. En dan wethouder Jongman. Zijn er twee moties op mijn terrein. Wethouder 

Broeksma, wethouder Chakor, wethouder Van der Schaaf, wethouder Bloemhof en dan 

wethouder Diks. Dus het wordt even ingewikkeld. Ik verzoek ook de wethouders en ook 

mijzelf, om steeds heel duidelijk aan te geven welke motie ze bespreken. Want er is 

natuurlijk een andere volgorde, dan is aangeleverd. Dus je moet zelf even goed bijhouden 

welke motie op dat moment door de wethouder of door mij aan de orde wordt gesteld. Daar 

komt dan een preadvies op, want het alternatief is dat ik per motie steeds weer een andere 

wethouder of mijzelf naar voren haal, en dat wordt ook een wat rommelig geheel. Dus het 

blokje wordt in één keer dan afgewikkeld, maar wel verzoek aan de wethouders ook, om 

heel duidelijk te maken: ik bespreek nu motie huppeldepup. En dan zijn we een uur verder 

en dan denk ik dat we wel toe zijn aan een kopje koffie. Ja, zullen we beginnen? Helder? Of 

een wandeling in het Noorderplantsoen? Oké, wethouder gaat uw gang. 

06:13:55 
De Heer De Rook: Ja, Voorzitter, dank u wel. Wij spreken vandaag over de kaders van de 

begroting van 2021. Maar we hebben het ook nog ergens anders over. Ook de 

voortgangsrapportage staat geagendeerd, waarbij we eigenlijk, voor het eerst zou je kunnen 

zeggen, een beetje integraal terugkijken op wat er eigenlijk de afgelopen maanden allemaal 

is gebeurd en de manier waarop we daar als gemeente in hebben opgetreden. Dus ik wilde 

eigenlijk daar ook even mee beginnen. Voorzitter, ik zou dertien maart een vergadering 
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hebben gehad van de Economic Board Noord-Nederland en daar lag een rapport in, en dat 

ging over de staat van de Noord-Nederlandse economie. Een hele aardige doorkijk van wat 

er economisch allemaal op ons afkomt, de komende periode. En daar was een paragraaf, 

een heel groot hoofdstuk, en die had als titel: 'wat komt er op ons af?' Dat was een 

vergadering van dertien maart en vijftien maart begon de lockdown ongeveer. En ik kan u 

vertellen dat in die paragraaf 'Wat komt er op ons af?' geen woord stond vermeld dat 

aanleiding gaf om te denken dat we nu, drie maanden later, drieënhalve maand later, in 

deze situatie zouden zitten. Want de coronacrisis, dat is eentje die toch een ontzettend 

ongekend karakter heeft. Misschien niet zozeer op lange termijn, qua heftigheid als wat we 

eerder in de wereld hebben gezien, maar wel qua dynamiek. Zo'n gigantische snelheid van 

impact op zoveel mensen, die zorgt voor angst en veel zorgen bij kwetsbare personen en 

hun familieleden. Waarbij ook mensen het leven hebben gelaten, ook hier in Groningen. 

Maar waarbij ook ondernemers, die soms hele goed lopende zaken hadden, dat ze die in 

weken tijd hebben zien verdampen. En dan hebben we nog niet over de gigantische impact 

die dit nu al heeft en waarschijnlijk ook nog zal gaan hebben op de vrije tijd, economie en de 

kunst- en cultuursector. Dus Voorzitter, de urgentie was ook bij de onze gemeente snel 

duidelijk dat we hier vol voor moesten gaan staan. En daarom kozen wij een aanpak waarbij 

veiligheid voorop stond, waarbij we als college steeds hebben geprobeerd om naast mensen 

te staan. Door de verschillende steunpakketten die we af hebben afgekondigd, door samen 

met scholen op te trekken en bijvoorbeeld te voorzien in kwalitatief goede en corona proof 

opvang voor daklozen, maar ook voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. We hebben onze 

dienstverlening zo snel mogelijk geprobeerd op orde te krijgen, door mensen weer te 

kunnen ontvangen met beperkingen en door, en daar vroeg de VVD naar, heel snel een 

anderhalve meter loket in te richten om snel op vragen uit de samenleving van ondernemers 

te kunnen reageren. We hebben geprobeerd om ook in de handhaving zoveel mogelijk met 

onze inwoners op te trekken. En zo min mogelijk tegenover hun komen te staan. We 

proberen een adaptieve aanpak, waarbij we steeds proberen bij te schakelen, waarbij het bij 

de vormgeving van de markt, het net iets drukker werd dan dat we gehoopt hadden en dat 

we daarop moesten bijschakelen. En bij de maatregelen van de binnenstad werd het minder 

druk dan dat we gehoopt hadden, en toen hebben we daarop moeten bijschakelen. En dit 

alles onder een enorme tijdsdruk en met schuivende panelen. Voorzitter, wij komen nu 

eigenlijk vandaag op één juli, langzaam in een nieuwe fase. Waarbij we ook in het beleid 

proberen zo veel mogelijk weer terug te gaan naar normaal. Hoe denkbeeldig dat soms ook 

is, en hoe lastig dat ook met de maatregelen die nog steeds gelden, maar dat is wel de 

situatie waar we langzaam naar proberen terug te gaan. Maar als we dan vooruitkijken, dan 

zien we toch wel een grote onzekerheid, van wat er op ons afkomt. Grote verschuivingen in 

het winkellandschap en in de horeca, in onze dorpen maar met name in onze binnenstad. De 

vrijetijdseconomie die grote klappen gaat krijgen. De vele zelfstandigen in de creatieve 

industrie, de positie van kwetsbare mensen en gezinnen, omdat we weten dat die tijdens dit 

soort crisissen altijd als eerste en als hardste worden geraakt. En natuurlijk een gigantische 

toenemende en dreigende werkloosheid. En Voorzitter, wanneer de gemeente dat op zich af 

ziet komen, dan zijn er eigenlijk twee benaderingen die je dan zou kunnen kiezen, in grote 

lijnen. De eerste benadering is, die ziet al die zorgen en die grote onzekerheden en die zegt, 

dan moeten we nu een pas op de plaats gaan maken. Wij moeten schuilen voor de regen. 

We moeten de pauzeknop indrukken en eigenlijk overal mee stoppen waar nog mee te 
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stoppen is. Om op die manier af te wachten, te kijken hoe het allemaal gaat en dan te kiezen 

hoe we verder gaan. En Voorzitter, de andere benadering, dat is een wat meer actieve 

benadering. Dat is één die zegt, dat je er juist nu voor mensen zou moeten zijn. Die zegt dat 

onze financiële zorgen, want die zijn er, laat mij daar helder over zijn, maar dat we die niet 

bovengeschikt maken aan de financiële zorgen die veel van onze inwoners op dit moment 

hebben. Voorzitter, het college kiest voor die laatste houding. En dat doen we omdat onze 

keuzes ertoe doen. Want deze crisis overkomt ons niet alleen, maar we hebben er ook 

invloed op. De gemeente Groningen is in Noord-Nederland één van de grootste werkgevers, 

één van de grootste opdrachtgevers, één van de grootste investeerders en één van de 

grootste inkopers. En laat de les zijn van de vorige crisis, en de heer Duit die zei dat ook, is 

toen tussen 2008 en 2012 koos de overheid er bijna collectief voor om te zeggen, wij 

moeten nu stoppen met investeren, want er komt een crisis op ons af. En die keuze toen 

heeft de crisis alleen maar langer en dieper laten voortduren. Met gigantische werkloosheid 

tot gevolg. En Voorzitter, daarom kiezen wij een aanpak die uit een aantal bestanddelen 

bestaat, ook richting de toekomst. Het eerste onderdeel van die aanpak is doorzetten. 

Doorzetten van een investeringsagenda. En dat doen we omdat dat op korte termijn goed is. 

Het is goed voor de werkgelegenheid, maar het is ook goed omdat we daarmee een 

voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Er werd net in het interruptie debat de vraag gesteld: 

'als er nu geen bedrijf investeert, waarom zouden wij dat als gemeente dan moeten doen?' 

Het antwoord is: wij moeten dat juist doen, omdat geen bedrijf dat op dit moment doet. En 

met ons gedrag kunnen we ook andere aanzetten om ook te blijven doorgaan. Om ervoor te 

zorgen dat er zo min mogelijk mensen nu hun baan verliezen. En dat we niet op dezelfde 

manier ook de bouw- en infrasector, een grote werkloosheidscrisis instorten. Voorzitter, 

maar het is ook goed om dat we onze lange termijn doelen in zicht moeten houden. De heer 

Been zei eerder al, en ik denk terecht, dat we ons niet moeten blindstaren op de ene crisis, 

terwijl de andere zich ook voltrekt. Dat kunnen wij ons als overheid niet veroorloven. En dat 

gaat over de energietransitie. Dat gaat bijvoorbeeld over de wijkvernieuwing in onze meest 

kwetsbare wijken. Dat gaat over het verbeteren van de leefkwaliteit, en openbare ruimte. En 

dat gaat bijvoorbeeld ook over het vormgeven van goed onderwijs in goede scholen. Dat 

waren dingen die wij als gemeente prioriteit gaven. De stelling van dit college is, dat zullen 

ze ook op lange termijn zijn. Maar daar moeten we dan wel iets voor doen. Voorzitter, het 

tweede onderdeel van die aanpak, naast het doorzetten, is het bijschakelen. Want dat moet 

natuurlijk ook. Bijvoorbeeld in het economisch programma. We zien dat onze speerpunten 

nog steeds recht overeind staan, maar wij zullen een andere aanpak moeten kiezen, die 

beter past bij deze huidige tijd. Bijvoorbeeld een horeca- en detailhandelvisie. Die zouden 

we vandaag ook vaststellen. Dat is dus geen handig moment. En we zullen dus ook echt 

moeten kijken wat dat in de nieuwe context van ons gaat vragen. En dat vraagt bijvoorbeeld 

ook bijschakelen, bijvoorbeeld over het werkprogramma. En niet omdat onze doelen zijn 

veranderd, maar wel omdat we zien dat de context ontzettend rap aan het verschuiven is. 

Voorzitter, op basis van de eerste prognoses van het UWV samen met onze sociale dienst, 

zien wij nu aankomen dat het aantal mensen dat in Groningen in de bijstand zit, in de 

komende anderhalf jaar tijd met dertig tot veertig procent gaat toenemen. Van tienduizend 

tot dertien of veertienduizend. 
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06:21:44 

De Heer Van der Schaaf: Voorzitter? Ja, Voorzitter, ik vraag me af de wethouder een idee 

heeft, of het college een idee heeft, wie die mensen zijn en hoe het komt dat zij de eersten 

zijn die in de bijstand terechtkomen. En ik vraag me af of het college een verklaring kan 

geven waarom u het woord 'kwetsbare wijken' gebruikt, en waarom ze überhaupt bestaan. 

06:22:10 
De Heer De Rook: Voorzitter, ik begin met de eerste vraag, want dit zou bijna een 

geregisseerd één tweetje kunnen zijn, want mijn volgende zin was geweest, dat we zien dat 

het grootste deel van die drie- tot vierduizend extra mensen die er nu in gaan komen, die 

zijn onder de zevenentwintig. Dat is een jonge doelgroep. En we weten ook dat dezelfde 

doelgroep die in de jaren zeventig, tachtig in de bijstand kwam, die zit er vaak nog steeds in. 

Op dat gebied heeft het perspectief geven van deze jongeren nu, om te voorkomen dat daar 

een verloren generatie op ontstaat, heeft ook wat het college betreft een hoge prioriteit. 

We komen ook in dat verband zo op uw motie terug. Ja, Voorzitter, dan het betitelen 

kwetsbare wijken. Ik kan me voorstellen dat portefeuillehouder Van der Schaaf daar een wat 

beter idioom voor heeft gevonden om dat te duiden. Maar het gaat erom, dat wij zien dat er 

wijken zijn die ver onder het stedelijk gemiddelde scoren. En dat moet anders, en dat moet 

beter. En ik ben heel blij om te zien dat, u loopt enige tijd bij de gemeentepolitiek en ik ook, 

die opgave ligt er al jaren. Maar we zijn nu eindelijk in staat om dan ook echt boter bij de vis 

te doen. Honderden miljoenen samen met de corporaties om juist in deze wijken die te 

helpen om die naar het stedelijk gemiddelde toe te krijgen. 

06:23:20 

De Heer Van der Schaaf: Voorzitter, ik stel die vraag natuurlijk in de hoop dat je een 

antwoord krijgt. Wat ongeveer dit is, wat het is. Of een soort van antwoord wat u geeft. 

Alleen, hoe komt het dat mensen onder de zevenentwintig jaar als eerst daarin komen? 

Omdat ze flut contracten hebben. Omdat we jarenlang hebben toegestaan, terwijl de 

economie echt skyhigh ging, jarenlang hebben we toegestaan dat jonge mensen gewoon 

keihard uitgebuit werden. Ja, die komen nu als eerst in de bakken van de sociale dienst 

terecht. Hoe komt het dat we de nare term 'kwetsbare wijken' hebben? Omdat dat de 

mensen zijn die nog steeds vanaf 2008 al die klappen hebben moeten opvangen. En ik vind 

dit echt hele mooie woorden. Ik vind ze bijna net zo mooi als het applaus wat aan 

zorgmedewerkers en vakkenvullers wordt gegeven. Maar concrete maatregelen, boter bij de 

vis en bij de begroting centen hiervoor. En niet alleen deze mooie woorden. Ik meen het, ik 

vind het goede woorden. Maar zorgt u er alstublieft voor, dat er bij de volgende begroting er 

ook gewoon boter bij de vis wordt geleverd, en dat er geld aan uitgegeven wordt. En niet 

alleen bij mooie woorden laat. 

06:24:28 
De Heer De Rook: Voorzitter, volgens mij als u die heeft gezien, de afgelopen maanden 

hebben wij voorstellen aan uw raad gedaan, om bijvoorbeeld bij die wijkvernieuwing, 

letterlijk vanuit tientallen tientallen miljoenen vanuit de overheid en nog veel meer 

miljoenen vanuit de corporaties, daadwerkelijk in te zetten in projecten. In Selwerd kunnen 

we nu de eerste stap zetten met de Mispellaan daar. Dus Voorzitter, volgens mij meer boter 

bij de vis dan dat, kan het bijna niet. Voorzitter, dan de zorg- en de jeugdhulp. Want ook 

daar is het nog gissen wat daar de impact precies gaat zijn, en wat er in deze nieuwe situatie 
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van de gemeente en onze partners die de zorg voor een belangrijk deel vormgeven, wat daar 

nodig is. We zien ook signalen dat misschien een tijdje zonder zorg voor sommige jongeren, 

sommige gezinnen, misschien eigenlijk wel een positief effect heeft gehad. En dus ook een 

hele mooie kans om hier de lessen van te trekken over wat dit nu precies doet. Maar het is 

in ieder geval onhelder. En het zal ook in het sociaal domein moeten leiden tot een 

waarschijnlijk andere aanpak van de problematiek dan dat we hiervoor gewend waren. 

Voorzitter, maar we moeten ook, en dan reageer ik op fracties die hebben gereageerd op de 

financiële situatie van de gemeente, we moeten ook niet naïef zijn. Want we kunnen niet 

rücksichtslos doorgaan en zeggen: we gaan heel veel geld extra in allerlei dingen pompen, 

want die financiële ruimte is er niet. Maar tegelijkertijd willen we wel doen, dat hebben ook 

een aantal fracties gezegd, doen wat nodig is. Dus we moeten goed in de gaten houden of 

we het in de driehoek tussen sociaal, financieel en ecologisch, dat we komen tot beleid dat 

volhoudbaar is. Dat ons niet alleen maar door deze crisis heen helpt, maar ons ook daarna 

verder gaat helpen in de opgave die deze gemeente heeft. Voorzitter, als we dan kijken naar 

de financiële situatie op dit moment, dan verwijs ik even naar 2020. Daar hebben we u 

gerapporteerd, dat tot één juni wij verwachten dat de schade door deze coronacrisis twaalf 

komma acht miljoen euro is. Het compensatiepakket van het Rijk, vijfhonderdzesenzestig 

miljoen, hebben wij, ik heb er vanmiddag de eerste informatie over gekregen, helder wat dat 

ongeveer voor de gemeente gaat betekenen. Dat ongeveer een bedrag van ongeveer zes 

miljoen is wat wij daaruit krijgen. Dus ook dat weer, dat zijn we inmiddels bijna een beetje 

gewend, het is wel een tegemoetkoming. Het komt er ergens een kant op, maar het is niet 

genoeg om al die kosten af te dekken. Maar Voorzitter, we zien tegelijkertijd ook dat de 

situatie tot één juni, er zijn ook een aantal dingen vertraagd, er waren een aantal dingen 

minder nodig. Er is bijvoorbeeld een stuk minder energieverbruik binnen in de gemeentelijke 

gebouwen dan daarvoor. Dus er zijn ook een aantal voordelen. Die tellen eigenlijk op tot een 

aantal miljoen. Daardoor zien we nu ongeveer dat wat wij als negatieve resultaten hebben 

tot één juni, heb je het ongeveer over een bedrag tussen twee en de zes miljoen. Voorzitter, 

dan sluit ik mij aan bij de heer Bushoff, die dat heeft gezegd. Kijk zo'n type bedrag, we waren 

het natuurlijk liever niet kwijt geweest, maar er is geen aanleiding om voor zo'n type bedrag 

tot één juni, nu al te zeggen: dan moeten we nu vol de bezuinigingsmodus in. Dit is nou 

typisch, is dit een nadeel. Dat is ook wat de heer Bushoff heeft gezegd, dat heel logisch 

omdat te dekken uit de reserve, want daar is die voor. Voorzitter, als wij kijken naar de 

begroting 2021, dan is het beeld eigenlijk op dit moment nog, dat er sprake is van een 

relatief stabiel beeld. En dat komt omdat normalitair waren we gewend dat in de mei 

circulaire, er een gigantische min richting gemeente ging. Bijvoorbeeld vorig jaar was dat aan 

de hand En dat is nu door afspraken met de VNG, is dat nu niet zo. Dus het beeld is relatief 

stabiel, maar u ziet ook dat er eigenlijk maar heel weinig ruimte is om extra dingen te gaan 

doen. Kijk Voorzitter, en daar zit misschien wel het grootste leed van de gemeenten. 

Afgelopen week heeft de minister van binnenlandse zaken een brief aan de tweede kamer 

gestuurd waarin ze zei: 'als ik kijk naar de jaarrekeningen van gemeenten, dan zie ik eigenlijk 

alleen maar zwarte cijfers en er staat ook niet zoveel onder artikel twaalf. Dus hoe erg kan 

het dan allemaal zijn'? Maar het is met name dit. Dat je ziet dat eigenlijk de ruimte om te 

doen wat echt nodig is, dat die beperkt is. En dat de grote stappen, die mevrouw Wije denk 

ik terecht aanvoert, en ook de heer Dijk als hij zegt van, we moeten tot veel grotere 

bewegingen gaan komen. Heeft dat natuurlijk voor een belangrijk deel daar mee te maken. 
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En ook wat de heer Bolle zei, die zegt van, we moeten op een andere manier naar zorg 

komen. Alleen dat zijn altijd investeringen die voor de besparingen uitgaan. En daar komen 

we maar heel beperkt toe. Voorzitter, ik verzet me toch tegen het beeld van een aantal 

fracties die zeggen, dat deze gemeenteraad in dit college hun hand ophouden bij Den Haag. 

Want dat wekt het beeld alsof wij alleen maar geld komen vragen omdat het kan, of dat we 

denken dat het ons helpt. Maar het is gewoon waar wij recht op hebben. Wij voeren taken 

voor de Rijksoverheid, die wij willens en wetens hebben overgedragen, want dat vonden wij 

ook goed, zorg dichtbij en in samenhang. Maar niet tegen deze financiële voorwaarden. 

Want er zat al een bezuiniging bij in het begin. De kosten zijn gestegen en het budget niet. 

En dat zorgt ervoor dat we elk jaar op al deze taken die wij van het Rijk krijgen, veertig 

miljoen euro tekortkomen, Elk jaar weer. Dus als je het hebt over grote bewegingen, dan is 

denk ik dat het de wil van deze gemeenteraad niet is waar het aan schort, en ook niet van de 

wil van dit college. Maar gewoon de ruimte om daadwerkelijk daarmee aan de slag te gaan. 

06:29:42 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren. 

06:29:43 

De Heer Van Kesteren: Ja, Voorzitter. Ik hoor de wethouder zeggen dat het geld wat uit Den 

Haag komt, daar hebben we gewoon recht op. Maar ik bespeur steeds bij de gemeenteraad 

dat er een wens is om meer geld dan waar we recht op hebben uit Den Haag. Kunt u dat 

bevestigen? Dat is toch niet zoals u het uitlegt. 

06:30:05 
De Heer De Rook: Nou Voorzitter, als ik het bedrag noemen van veertig miljoen euro per 

jaar. En ik heb ook de fracties gehoord over waar ze zeggen van, dan zouden we echt nog 

een aantal bepaalde beleidsterreinen extra stappen moeten zetten. Dan is die veertig 

miljoen echt meer dan genoeg, om misschien wel twee keer te doen van wat wij hier 

vandaag op tafel hebben gelegd als zijnde dat is wat voor deze gemeente nodig is de 

komende jaren. Maar daar is waar het probleem zit. Kijk Voorzitter, er zijn natuurlijk 

onzekerheden die in de coronacrisis aan de hand zijn, en ook in de economie spelen. Het 

sociaal domein heb ik al genoemd, maar bijvoorbeeld ook de BUIG en vooral, hoe snel kan 

het Rijk bijschakelen op onze extra uitgaven op dat punt. Even voor het beeld. Als die 

vierduizend bijstandsgerechtigden erbij gaan komen, dan leidt dat tot ongeveer zestig tot 

zeventig miljoen euro extra uitgaven voor de gemeente. En als we daar weer maar negentig 

procent van vergoed krijgen, dan komen daar tekorten van zeven tot acht miljoen 

achterweg. Voorzitter, het is denk ik het gevoel van u, maar ook van dit college, het kan toch 

niet waar zijn dat we dat dan weer in de rest van de begroting moeten gaan opzoeken. 

Voorzitter, er zijn nog meer onzekerheden. Die gaan over de ontwikkeling van de WOZ en de 

grondwaarden. Maar Voorzitter, wat ik al zei, het is dus geen hand ophouden. Sterker nog, 

het feit dat de staatsschuld zo spectaculair is afgelost de afgelopen jaren, dat is gebeurd met 

het geld wat eigenlijk bij gemeenten had moeten terechtkomen. Dus maak daar geen 

denkfout in. KLM is hier betaald. Voorzitter, ik heb al gezegd dat er weinig ruimte zal zijn 

voor extra dingen. We kunnen het beste ons richten op proberen voort te zetten de koers 

die we hebben ingezet. En tegen de fracties die zeggen van ja, dan moet de ambities worden 

bijgesteld. Dat doen we eigenlijk niet anders. Want de dingen die we nu doen, dat doen we 

niet omdat het leuk is, maar omdat het nodig is. Omdat het noodzakelijk is, om bewegingen 
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die voor de aantrekkelijkheid van Groningen, de leefbaarheid van onze stad, de 

bereikbaarheid, maar ook vaak de inkomenspositie van onze inwoners, gewoon 

noodzakelijke bewegingen zijn om te maken. Voorzitter, dat bijstellen van de ambities dat zit 

op die grote stappen op het niet toekomen aan het substantieel kunnen investeren in 

preventie. En ondanks wat de heer Van Kesteren zegt, is dat de beweging die we moeten 

maken op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie, eigenlijk een veel grotere 

inspanning nog van ons vraagt dan dat we op dit moment kunnen waarmaken. Dus we doen 

wat we kunnen, maar eigenlijk is er meer nodig. Voorzitter, dat is eigenlijk het beeld richting 

de volgende begroting. Bij de begroting van 2020 hebben wij een gigantisch 

besparingspakket gepresenteerd. Daar zaten lastenverhoging in, daar zaten financieel 

technische maatregelen in, en er zaten ook een hele hoop vooral kostenbesparingen zaten 

daarin. Maar Voorzitter, het is mijn gevoel dat we eigenlijk onszelf niet nog weer een nieuwe 

bezuinigingsronde zouden moeten willen aandoen. Omdat eigenlijk alle opties, er zijn een 

aantal hier de revue gepasseerd, maar ik loop nu bijna tien jaar mee in de gemeentepolitiek 

hier. We hebben volgens mij al vier keer een kerntaken discussie met elkaar geprobeerd te 

voeren. Met coalitie is in allerlei samenstellingen, ja en Voorzitter, we hebben gewoon het 

beeld dat dit het voor een groot deel gewoon is. En dat wij echt niet heel veel verder nog 

kunnen om weer nieuwe kostenbesparingen aan te reiken of u voorstellen te doen die op 

draagvlak kunnen rekenen in onze gemeente en die kunnen rekenen op steun van de 

meerderheid van uw raad. Dus we zullen behoedzaam moeten zijn, maar tegelijkertijd juist 

nu door moeten gaan met investeren. 

06:33:34 
Voorzitter: Meneer Dijk. 

06:33:36 

De Heer Dijk: Voorzitter, ik ga proberen om het te herhalen. Ik weet niet of mij lukt, maar ik 

hoorde u net zeggen: 'we moeten het onszelf niet aandoen of we willen kunnen extra 

bezuinigingen toepassen'. Ik vond het zo ontzettend vaag, dat ik hem iets helderder wil. Zegt 

u nou gewoon van, deze gemeente kan niet meer bezuinigen. Zo hard als ik het de PvdA-

fractie ook heb horen zeggen. Ik ben het daarmee eens, maar dat betekent heel wat voor 

keuzes die gemaakt moeten gaan worden. 

06:34:03 
De Heer De Rook: Nee, Voorzitter absoluut. De rek is eruit. Wat mij betreft is de ruimte, ik 

breng het iets genuanceerder, maar dat is misschien een beetje mijn rol, maar de ruimte 

voor bezuinigen is nagenoeg weg. Dus we moeten nooit stoppen met na te denken hoe het 

beter kan, of hoe we dingen anders kunnen inrichten om meer ruimte te krijgen om toch 

nog betere prestaties te kunnen leveren. Maar de ruimte om te zeggen: we stoppen gewoon 

daar en daarmee, die is er ook wat dat college betreft, er in grote lijnen gewoon uit. 

06:34:28 
De Heer Dijk: Voorzitter, als dan als het Rijk niet over de brug komt met centen, waar gaat 

het college dan naar kijken? Want u zegt net zelf, een grote toename van 

bijstandsgerechtigden heeft grote gevolgen. Betekent weer een tekort van zes zeven 

miljoen. Dan ben ik benieuwd waar het college dan naar gaat kijken. Ja, Voorzitter, dat is een 

hele terechte vraag. En dit is precies het frustrerende van de positie waar gemeentes altijd 

in zitten, want zij moeten dan maar de keuze maken van, wat er dan maar moet gebeuren. 
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En als ik de brief van het kabinet nu lees, die zegt van ja, maar wat is het probleem nu 

eigenlijk? Want we zien eigenlijk niet heel veel leed in die gemeente. Dat je bijna tot 

cynische conclusies komt. Namelijk van, misschien moeten we dan maar artikel twaalf 

worden. Misschien dat er dan ergens een keer wat gaat gebeuren. Dat is nooit wat je moet 

willen als gemeente, om daarin terecht te komen. Maar je zou bijna zeggen, misschien 

gebeurt er dan wel wat op de agenda. En je zou bijna cynische conclusie gaan trekken, dat 

we zeggen tegen het Rijk: of het budget komt nu structureel op orde, of wij moeten een 

gesprek gaan starten dat leidt tot recentralisatie van het sociaal domein. En dat is een slecht 

idee. Dat is echt een heel slecht idee, want wij kunnen dit als gemeente veel beter. Maar het 

is wel duidelijk dat de manier waarop het nu gaat, en dat we eigenlijk op allerlei plekken in 

de begroting, dus ook in het voorzieningenniveau voor onze inwoners, de pijn aan het 

verdelen zijn. Omdat we gewoon de budgetten niet op orde krijgen. Die situatie, die kan niet 

langer. 

06:35:51 
Voorzitter: Meneer Sijbolts. 

06:35:58 

De Heer Sijbolts: De wethouder zegt, de rek is eruit qua financiën. Ik denk dat de wethouder 

bedoelt dat de rek eruit is binnen de ambities die dit college heeft in het coalitieakkoord. 

Kan hij dat bevestigen? En daarnaast is het ook zo, dat ruim drie miljoen van de besparingen 

die we nu hadden moeten bereiken, die zijn niet bereikt. Dat is volgens mij een probleem, 

wat ook al langer speelt. En hoe kijkt de wethouder daar voor de toekomst naar? 

06:36:23 
De Heer De Rook: Voorzitter, laatste punt dat de heer Sijbolts noemt, is het feit dat het nu al 

ontzettend lastig is om de bezuinigingen te realiseren die we ons hadden voorgenomen. Is 

volgens mij een bewijs van wat ik net zei. Is dat het gewoon ontzettend lastig is om nog tot 

besparingen te komen. En Voorzitter, de heer Sijbolts vraagt, is dat omdat het college vanuit 

het coalitieakkoord allemaal ambities heeft? Voorzitter, dit gaat ook over waar een politieke 

meerderheid in deze raad voor is, die zegt: dit is wat onze inwoners nodig hebben en daar 

zetten wij op in. En daar kunnen we van mening over verschillen. Maar zoals ik vorig jaar ook 

bij de begroting heb gezegd, er is niets wat deze gemeente doet, wat wij niet doen voor 

onze inwoners. Dus iedereen die zegt, gaan we het ten laste brengen van onze inwoners of 

ten lasten van de ambities. Voorzitter, dat zijn dezelfde dingen. Alle dingen die wij doen als 

gemeente, die zijn er voor onze inwoners. Dus alles wat wij niet meer doen, gaat ook ten 

koste daarvan. En dat is onderwerp van gesprek in deze zaal, want volgens mij is dat het 

beeld dat wij hebben. 

06:37:21 
Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

06:37:23 
Mevrouw Woldhuis: Misschien een beetje flauw, misschien niet. Maar meneer Benjamins 

zei, ik heb mevrouw [onhoorbaar] weleens uitgenodigd, minister van D66. U bent van 

dezelfde partij. Ik als lokaal raadslid begrijp dat soms niet, dat een en dezelfde partij, nu de 

uitspraken doet, de wethouder ervan. Dat we eerst een artikel twaalf gemeente moeten 
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worden voordat de minister van uw partij begrijpt dat wij dus meer geld nodig hebben. Kunt 

u me dat uitleggen? 

06:37:53 
De Heer De Rook: Voorzitter, in die zin is het kamerbreed, hè? Dus het onvermogen van 

gemeenten om toch hun problematiek op de politieke agenda te blijven. Die speelt heel 

breed. Dus u probeert daar nu weer een partijpolitiek ding van te maken, maar het is alle 

coalities en alle samenstellingen van de afgelopen periode, zijn er niet in geslaagd om deze 

vragen op een succesvolle manier te beantwoorden. Dus daarom roep ik ook iedereen op, 

nogmaals, er komen weer verkiezingen aan. Het is eigenlijk gebruik dat Tweede Kamer 

partijen eigenlijk allemaal een bezuiniging op het gemeentefonds inboeken in hun 

verkiezingsprogramma, ja en Voorzitter, daar moeten we vanaf. 

06:38:25 

Voorzitter: De heer Bolle. 

06:38:27 
De Heer Bolle: Ja, dank u wel Voorzitter. De KLM is hier betaald, is natuurlijk een een 

prachtige oneliner om op RTV noord te zetten straks. Maar de Tozo regeling is hier ook 

betaald. De zorgbonus die wordt uitbetaald aan de zorgmedewerkers, die is hier ook 

betaald. Omdat onze inwoners, belasting betalen. Dat betalen ze aan ons. Als gemeente en 

betalen ze aan het Rijk. Dus inderdaad, die dingen, die betalen we met zijn allen als 

gemeenschap. Mijn vraag is: ik hoor de wethouder van financiën over het Rijk en het meer 

geld wat we zouden moeten krijgen en waar we recht op hebben. Maar ik ben benieuwd in 

dit hele verhaal, wat is de rol van de gemeente hierin? Of hebben wij totaal niets, hebben 

wij helemaal geen aandeel in de situatie waarin we nu beland zijn. 

06:39:17 
De Heer De Rook: Ja, Voorzitter, dan kom ik denk ik toch op uit bij die discussie. Natuurlijk 

heeft een gemeente daar in eerste instantie altijd zelf een rol in. Om zelf eerst te kijken, hoe 

krijgen wij nu, ondanks alle beperkingen, de begroting toch sluitend. Op een manier dat we 

ook nog kunnen leveren aan onze inwoners, wat wij vinden dat past. Maar Voorzitter, ik 

constateer ook dat we daar eigenlijk, en dat is ook door verschillende fracties al gezegd, daar 

zijn we al tien jaar mee bezig. We zijn al tien jaar lang onze lokale verantwoordelijkheid aan 

het nemen, om problemen op te lossen voor een deel, die niet eigenlijk onze problemen 

zouden moeten zijn. Dus dat doen we al tien jaar, dat doen we ook lijdzaam en dat doen we 

ook verantwoordelijk. Want wij maken altijd die gesloten begroting. Ondanks de discussies 

die dat op ook oplevert van het gemeentebestuur met haar inwoners. Maar we doen het 

wel, en ook al heel erg lang. Maar Voorzitter, er zit natuurlijk wel een grens aan, wat je als 

gemeente, als lokale overheid nog kan doen. Ik heb de vorige keer ook gezegd: we hebben 

ongeveer honderdvijftig tot twee miljoen euro beïnvloedbare ruimte in de gemeente. En 

daarvan is veertig miljoen weg vanwege die Rijkstaken. Dus begrijp me niet verkeerd, ik 

probeer de verantwoordelijkheid daarvoor niet af te schuiven. Ik zeg alleen, wij hebben die 

genomen en we nemen dat al tien jaar, meer dan tien jaar. En we zien de gevolgen daarvan. 

Op heel veel punten lopen we soms achter de feiten aan. Schieten we af en toe tekort, 

hebben wij lastige discussies met ons inwoners waarom het niet nog een stukje meer kan. 

Maar ergens houdt dat wat het college betreft ook een keer op. 
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06:40:37 

Voorzitter: Ja. En dat geldt ook voor de tijd. Want u bent nu netto, dus afgezien van de 

interrupties, tweeëntwintig minuten onderweg. Volgens mij zijn we toe aan behandeling van 

de moties. 

06:40:52 
De Heer Bolle: Mag ik nog een vraag stellen Voorzitter? 

06:40:54 
Voorzitter: Nee, want er zijn nog een paar woordvoerders van het college. Daar komen we 

niet meer aan toe. 

06:40:59 
De Heer Bolle: Maar de wethouder heeft mijn vraag niet beantwoord. 

06:41:00 
Voorzitter: Wat zegt u? 

06:41:02 
De Heer Bolle: De wethouder heeft mijn vraag niet beantwoord. 

06:41:05 
Voorzitter: Nee, maar dat wordt waarschijnlijk in de motie wel meegenomen. 

06:41:10 
De Heer De Rook: Ja, Voorzitter. En dan alsnog ja, die verantwoordelijkheid hebben we zelf 

ook. Maar wel in de context die ik net schetste. Voorzitter, dan in algemene zin over de 

moties. We hebben geprobeerd, dat heb ik eerder met u besproken, een iets andere opzet 

te kiezen voor dit debat. Door de opgave waar het college zich over gaat buigen wat opener 

neer proberen te leggen. Zodat u ook als raad in staat bent om het college richting mee te 

geven op die punten. En ik wil dan de Partij van de Dieren een compliment geven, want die 

heeft er dan ook echt gebruik van gemaakt, door het college richting te geven in de 

prioriteitstelling voor de werkconferenties richting de begroting dus. Voorzitter, wij 

proberen als college zoveel mogelijk, met een welwillende houding, moties aan het oordeel 

van de raad over te laten, maar er zijn drie uitzonderingen op, die ik meteen maar even 

meenemen, in het kader van het managen van de verwachtingen. Dat is dat de moties die 

een ongedekte cheque zijn, die wel zeggen, trek het geld er voor uit, maar niet richting 

geven waar het vandaan zou moeten komen, die zullen wij ontraden. Wij zullen moties 

ontraden die strijdig zijn met ons beleid, en we zullen moties ontraden die overbodig zijn. 

06:42:10 

Mevrouw Woldhuis: Voorzitter? 

06:42:18 
Voorzitter: Mevrouw Woldhuis. 

06:42:19 
Mevrouw Woldhuis: Ik snap wel wat de wethouder zeg, maar heeft u ook ons 

onderzoeksrapport gelezen, want het zal wel heel fijn zijn als u daar nog even kort op wil 

ingaan. 

06:42:31 
De Heer De Rook: Ja, Voorzitter, dan kom ik meteen op de motie voor de hondenbelasting, 
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want ik heb daar eerder al over. Ik heb het idee dat we het daar elke maand bijna over 

hebben, met een beetje dezelfde inbreng en ook hetzelfde antwoord. Ik zie ook knikkende 

gezichten in de zaal. Wij hebben als college gezegd, we snappen het. We snappen dat daar 

de gevoeligheid op zit, maar dan is het ook aan de raad om met voorstellen te komen over 

waar dat dan vandaan zou moeten komen. Toen t is 100% Groningen met een onderzoek 

gekomen. Dus toen dacht ik: nou er ligt een aantal pagina's tekst, en daar staan allemaal 

voorstellen in over hoe we het zouden kunnen oplossen, hier lokaal. En ik zie daar alleen 

maar de conclusie dat het niet aan de raad is, maar aan het college om het op te lossen. Ja, 

Voorzitter, zo blijven we in het dansje volgens mij nog een tijdje door dansen. Dus politiek is 

keuzes maken. Dus als de raad zegt aan de ene kant, dit moet niet meer, dan hoort er ook 

een uitspraak bij over wat er dan voor in de plaats zou moeten komen. Voorzitter, dan zijn er 

een aantal moties ingediend over de hondenbelasting, die allemaal pleiten voor afschaffing 

op verschillende manieren en in verschillende fases van de tijd. Maar die komen wat het 

college betreft, zoals ook al aangegeven in eerdere debatten met dezelfde moties, en 

dezelfde discussie, dat zolang hier niet zicht is op een dekking daarvoor, zullen we moties 

negenentwintig, achtentwintig en motie één, zullen wij ontraden. Ik dat dit de stem volgorde 

was, dus vandaar dat ik het even zo doe. Dus alle moties over de hondenbelasting 

negenentwintig, nee sorry achtentwintig is dat niet, negenentwintig, motie één, en dan mis 

ik er vast ook nog wel een, want volgens mij waren het er drie. 

06:43:57 
Voorzitter: De volgorde is van belang. We beginnen met zevenentwintig dan negenentwintig 

en dan één. Dat is de mate van verstrekkendheid. En dat betekent dat alle drie de moties 

dus worden ontraden, zevenentwintig, negenentwintig en een. Wethouder. 

06:44:20 

De Heer De Rook: Dan heb ik hier motie met nummer twee, over de motie 'Bezuiniging door 

corona voorkomen' van de PvdA en andere partijen. Ja, volgens mij is dat eigenlijk de 

richting die ook in de voorjaarsbrief, volgens mij is dit juist wel een richtinggevende 

uitspraak die past bij een voorjaarsdebat. Dus wat het college betreft oordeel aan de raad. 

Voorzitter, dan heb ik hier motie zes. Dat is de motie over de serieuze keuze tussen 

verbouwen en nieuwbouw Oosterpoort. Ja, Voorzitter, die zal het college ontraden. Dat 

heeft ermee te maken dat we ook al eerder met uw raad de discussie hebben gehad over, 

gaan we voor nieuwbouw of gaan we voor verbouw. Daarvan heeft de raad toen in 

meerderheid gezegd, we gaan voor een verbouwscenario. Maar ook technisch is dat, wij 

willen echt een goed plan maken voor de Oosterpoort. En als je nu zegt, er moeten eigenlijk 

twee plannen komen voor hetzelfde geld. Dan maak je eigenlijk twee plannen die niet aan 

de eisen voldoen, is onze inschatting. Dus wij maken liever een plan goed dan twee plannen 

half. En de discussie hadden we eigenlijk ook al afgerond, dus die zullen wij ontraden. 

Voorzitter, dan motie vijftien. Die geeft natuurlijk ook een richting, maar die maakt hem heel 

absoluut. Die zegt eigenlijk van, het mag niet eens een optie zijn. Maar dat is helaas de luxe 

die we niet hebben, want we weten niet wat de september circulaire doet. Dus zo ver kan 

het college niet gaan. Dus vanwege de absoluutheid van deze motie, zullen we die ontraden. 

06:45:42 
Mevrouw …: Voorzitter, mag ik een vraag stellen? 
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06:45:43 

Voorzitter: Nee, daar heeft u uw eigen termijn voor. Wethouder gaat u verder. 

06:45:52 
De Heer De Rook: Dan ga ik naar een motie nummer negentien. Dat is 'Leren van het 

coronatijdperk'. Natuurlijk gaan wij als ook als organisatie de lessen trekken van deze crisis, 

zowel vanuit onze aanpak, en wat kunnen we daar ook in de bedrijfsvoering van leren? Maar 

Voorzitter, dat zal niet gaan in de vorm van een onderzoek. Hebben we weer een ander 

bureau die dat moet onderzoeken. Dus wij maken een analyse, maar die gaat niet alleen 

maar over, waar kunnen we kosten besparen? Maar die gaat ook over, waar kunnen wij het 

beter doen. Dus als mevrouw Woldhuis zegt nou, dat vind ik eigenlijk een goede invulling 

daarvan. Dan kan ik die aan het oordeel van de raad overlaten. Maar we gaan u niet met 

pagina's papier voorzien. Dat zal dan een strakke analyse gaan worden. Voorzitter, nummer 

twintig. De motie 'Stressbestendig verdergaan'. Onderzoek te doen naar de financiële 

huishouding van instellingen. Ja, Voorzitter, dit is natuurlijk eigenlijk een werkwijze die we al 

toepassen. We hebben sowieso al de afspraak met uw raad, dat als wij een investering doen 

en daarbij afhankelijk zijn van een business case van een andere partij, dat wij ook eerst een 

eigenstandige analyse doen van die business case. Maar die ook nog eens een keer door een 

externe partij laten toetsen. Dus als mevrouw Woldhuis zich zorgen maakt in het bestaande 

beleid, hebben we dit volgens mij afgedekt. Dus dan zou ik die motie willen ontraden. 

Voorzitter, dan kom ik bij motie zevenendertig. De motie: Neem me mee. Ja, Voorzitter, ook 

hierbij moeten we oppassen dat we niet hier ook in een soort van controlezucht gaan 

komen. Dat is denk ik ook niet wat de heer Sijbolts bedoelt. Dus ik hoop eigenlijk dat wij 

deze met de toezegging zouden kunnen afdoen, door dat gesprek samen te voeren. Ook 

over de manier waarop we de begroting opstellen en de rekening. Zodat u de informatie die 

u van het college wilt hebben, ook daadwerkelijk kunt krijgen. Dus ik hoop dat ik met deze 

toezegging, deze motie kan laten intrekken. Omdat die in de vorm waarop die hier staat, 

eigenlijk te ver gaat. Voorzitter, dat waren volgens mij alle moties waar ik het woord bij zou 

voeren. 

06:47:51 

Voorzitter: Ik heb achtentwintig nog en vierendertig. Achtentwintig: 'Volg je eigen regels'. 

06:48:02 
De Heer De Rook: En vierendertig: 'Solidariteit'. Volgens mij heb ik die hier niet liggen, dus 

die moet ik zo dan nog even pakken. Maar in ieder geval motie achtentwintig: 'Volg je eigen 

regels'. Ja, dat gaat eigenlijk over ons evenementenbeleid. En wat ons betreft is deze motie 

op dit moment nu achterhaald omdat we vanaf één juli eigenlijk in een andere situatie 

komen, waarbij we zoveel mogelijk weer naar de oude beleidskaders terug zullen gaan. Dus 

volgens mij reageert dit ook op een concrete aanvraag die er lag over het stadspark en die is 

ingetrokken. Dus dat is ook niet meer aan de orde. Dus volgens mij is deze motie nummer 

achtentwintig, ingehaald door de werkelijkheid. Dus die zal ik ook ontraden. De 

solidariteitsmotie gaat over het voorstel om onze eigen vergoeding daarbij te besparen. 

Voorzitter, de raad gaat natuurlijk over de benoeming van het college, dus ook of ze moeten 

blijven of dat ze weg moeten gaan. Dus daar gaat u zelf over. Dat moet u altijd zelf 

beoordelen. Maar ik zou u wel wat willen meegeven als het gaat over uw eigen vergoeding. 

Want ik kan me wel voorstellen, het is misschien een makkelijke dekking en dat maakt het 
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ook heel persoonlijk naar u toe. Maar ik zou echt, zou ik u als raad willen meegeven, echt 

wegblijven bij het op deze manier uitspelen van uw eigen inkomen en uw eigen vergoeding 

en de problemen waar deze gemeente voor staat. Volgens mij zou dat echt een onjuiste 

manier zijn, van het inzetten van de raadsvergoeding. De heer Dijk zegt: "hij is heel erg 

hoog". Ik zeg vanuit mijn positie: hij is juist eigenlijk relatief laag voor wat er allemaal van u 

wordt verwacht. Daar kunnen we van mening over verschillen, maar ik zou het u echt willen 

ontraden om uzelf in deze discussie te plaatsen. Dus ik zou die namens het college vanwege 

dat argument willen ontraden. 

06:49:44 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan wethouder Jongman. 

06:50:03 
Mevrouw Jongman: Ja dank u wel, Voorzitter. Er was nog een algemene sportvraag gesteld 

door Student en Stad. Een goede vraag die u daarover stelde, want we zijn het helemaal 

eens dat sporten ook in deze tijd, sowieso altijd, maar ook in deze tijden van groot belang is. 

We zijn erg blij dat we de sportverenigingen hebben kunnen helpen met het steunpakket 

wat er aan hen geboden wordt, voor de afgelopen drie maanden. Dus dat wordt voor de 

afgelopen periode gecompenseerd. En we hebben ook sowieso de oproep al eerder gedaan 

aan sportverenigingen, om aan de bel te trekken als het water aan de lippen komt. En los 

daarvan, hebben we ook alle regelingen die er zijn aan hen verteld waar ze voor in 

aanmerking kunnen komen. En ik kan u vertellen dat er veelvuldig contact is met Sport050 

over allerlei vragen die daarover zijn. En daar is iedere keer goed hulp geboden. Maar we 

hebben nog geen signalen van sportverenigingen die omvallen. Maar zoals gezegd, zodra ze 

binnen komen, zullen wij die beantwoorden en proberen die verenigingen die het betreft te 

ondersteunen. Het andere aspect wat u daarbij noemde, sporten en bewegen, dat zo veel 

mogelijk te stimuleren. We zagen dat met al onze sport en bewegen plekken in de openbare 

ruimte, dat die enorm goed gebruikt zijn in de afgelopen periode. Dat was beleid wat langer 

ingezet was en wat we ook graag willen blijven inzetten. En ook juist voor die mensen die 

nog niet aan het sporten zijn. En daar zijn ook allerlei programma's die daarvoor gaande zijn. 

Ook via de Bewegende Stad. Maar ook via beweegcoaches, beweegplekken, maar ook 

verenigingsondersteuning die ook mensen die nog niet sporten daarbij proberen te trekken. 

Dus in die zin is dat een breed palet, wat we op dit moment daarin aanbieden. Voorzitter, ik 

ga over naar de beantwoording van de moties. Dan begin ik bij motie vier, dat betreft: Het 

uitstel van de extra leidinggevende Sport050. Ik kan me heel goed voorstellen dat de raad 

deze motie heeft ingediend, want als je het even kort samenvat, een laag leidinggevende 

waarom zouden we dat doen? En er ontbreekt wat informatie bij, die ik u graag bij deze nog 

even meegeef. We gaan sowieso nooit zomaar de knelpunten invoeren die onnodig is. 

Sowieso wist u al dat er wel een iets achter zit. En dat ga ik u graag even toelichten. Die extra 

laag leidinggevende is nodig en noodzakelijk om aansturing op de werkvloer van Sport050 

goed te laten verlopen. We zorgen hiermee dat de accommodaties veilig en zonder risico 

geëxploiteerd kunnen worden. En waar gaat het dan over? Het gaat dan om 

verantwoordelijkheid voor veiligheid, voor toezicht, want in een heel aantal sporthallen en 

zwembaden is het best ingewikkeld om dat allemaal goed voor elkaar te krijgen. Maar het 

gaat bijvoorbeeld ook om legionella. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om toezicht op 

moeilijke groepen in het zwembad. Daar zijn gewoon extra leidinggevenden voor nodig. 
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Maar in die zin, het is een prioriteitstelling, en die is het oordeel aan de raad, maar ik geef u 

toch wel even de betekenis achter dit knelpunt graag aan u mee. Ga ik over naar een motie 

vijf. Dat gaat over de vervroegde keuze voor Kardinge. Deze motie zou ik u willen ontraden. 

Door de raad is in de discussie die we hadden naar aanleiding van de scenario's rondom 

Kardinge, juist aangegeven om de verbinding met de omgeving te zoeken, om verbinding te 

zoeken met bewoners met ondernemers en ook de ongeorganiseerde sport. Dit proces is in 

volle gang en is medebepalend voor het uiteindelijke scenario wat we gaan kiezen. Bij een 

dusdanig project vinden wij, zorgvuldigheid gaat boven snelheid. We willen graag alles 

meewegen in de keuze. Dus in die zin, zegt het college ontraden. 

06:53:36 

De Heer Dijk: Voorzitter. 

06:53:36 

Voorzitter: De heer Dijk. 

06:53:39 
De Heer Dijk: Ja, dat kan natuurlijk. Dat is een keuze. Maar net als bij de keuze voor 

Oosterpoort, en een voorstel wat daarvoor is ingediend, vind ik de argumentatie wel een 

beetje dun. Omdat ons hier een scenario wordt gepresenteerd van gemeentelijke financiën, 

en we kunnen echt niet meer bezuinigen. En als we nu nog verder gaan bezuinigen dan 

wordt het allemaal heel erg. Ja, dan zijn dit soort projecten toch het heroverwegen waard. 

En dat verbaast me een beetje zowel bij Kardinge als bij een nieuwe Oosterpoort, dat het 

college dan eigenlijk, ik wil niet zeggen de deur dichtgooit. Maar niet begrijpt dat dit soort 

voorstellen worden gedaan om een heroverweging te maken omdat de financiële situatie zo 

penibel is. 

06:54:21 
Voorzitter: Wethouder. 

06:54:22 
Mevrouw Jongman: Ik snap heel goed wat u zegt, maar het was ook uw partij die aangaf: ga 

in overleg met al die mensen die hier betrokken zijn, betrek die omwonenden. En juist in de 

keuze voor een scenario, waarbij we ook voor de toekomst van Kardinge, want dat zet je 

niet even voor een paar jaar neer, maar voor dertig jaar, willen we juist op basis van die 

scenario's juist de juiste verkenning doen. Juiste informatie zodat we ook aan uw raad een 

heel goed voorstel kunnen presenteren. En dat behelst meer dan even nu snel, met een 

binnendoortje te zeggen: dit is de keuze die we nu gaan maken. Dus juist in die brede 

afweging, zijn dit de achterliggende factoren bij deze motie. 

06:54:57 

Voorzitter: Ik wijs u erop dat u straks nog een tweede termijn heeft, waar u kunt reageren 

als u dat wilt. Maar anders komen er echt niet doorheen. 

06:55:10 
Mevrouw Jongman: Motie acht Voorzitter dan maar? Dat gaat over geen trofee jacht op 

gemeentelijke gronden. Dat is een motie die wij ontraden. Ik lees even voor uit andermans 

werk. Maar de vos is een schade veroorzakend soort en staat op de landelijke 

vrijstellingslijst. Maar op basis van een door de provincie zorgvuldig afgewogen 

faunabeheerplan, mogen vossen volgens dat faunabeheerplan gedood worden. In het kader, 
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een absoluut kader wat ik even benadruk, van schadebestrijding en beheer. En de jacht, ook 

wel in de wandelgangen plezierjacht genoemd, staan we niet toe op onze gronden. En dat is 

de reden waarom we deze motie ontraden. Ik ga over naar motie veertien. Met een leuk 

gevonden titel: Motie 'Next County'. Dat gaat ook over de omgevingsvisie. Voorzitter, deze 

motie willen wij ontraden. Maar we willen hierbij wel iets heel nadrukkelijks meegeven en 

aangeven. Mede vanwege de belangen op het gebied van landschap, op het gebied van 

biodiversiteit en klimaatverandering, zijn we en gaan we over dit onderwerp in gesprek met 

de provincie via bestuurlijk overleg, wat regelmatig plaatsvindt. De lijn van de provincie, om 

even aanvullend erover te vermelden, wat betreft de intensieve veehouderijen, is al geen 

uitbreiding van bestaande veehouderijen en verbod op nieuwe vestigingen daarin. Over het 

inventariseren of veehouders bereid zijn intensieve bedrijfsvoering te beëindigen, gaan we 

met de provincie in gesprek. En daarbij moet je die degene die dan ondernemingen hebben, 

ook een alternatief bieden. Maar los daarvan, de landbouw in de toekomst van deze sector 

zal één van de nieuwe onderwerpen zijn in een nieuwe omgevingsvisie, waar we ook al in 

contact over geweest zijn, met een brede bijeenkomst in Garmerwolde. 

06:57:04 
Voorzitter: Mevrouw De Wrede. 

06:57:06 
Mevrouw De Wrede: Ja, dank u, Voorzitter. U verschuilt zich toch een beetje voor mijn 

gevoel, zowel in de beantwoording over deze motie als in de beantwoording over onze 

vossenmotie, achter de rug van de provincie. Want u heeft ook wel degelijk een eigen 

afwegingskader in deze. En u heeft onlangs nog besloten om de vergunning af te geven voor 

twintigduizend extra kippen. Dat heeft niets te maken. Of ja, dat heeft ook wel te maken 

met het provinciale beleid, maar u heeft zelf die vergunning afgegeven. Wat bent u nou van 

plan om te doen met de intensieve veehouderij in onze gemeente? Of laat ik het anders 

uitdrukken, met het intensief houden van dieren. 

06:57:50 

Mevrouw Jongman: Ik heb u net vrij uitgebreid toegelicht, hoe we daarmee bezig zijn. En we 

hebben u ook continu duidelijk antwoorden gegeven op alle vragen die u ook ambtelijk stelt. 

Want dat zijn er best veel. We zijn er goed in contact over u, en altijd doen wij niet iets wat 

buiten de wet valt of buiten een plan valt, of buiten de provincie. Dat doen we in onderling 

overleg en stemmen daarbij af, wat volgens de wettelijke regels mag. En zoals gezegd, de 

plezierjacht die hebben wij verboden en staan wij niet toe op onze gronden. En in de 

landbouw maken we ook een gezamenlijke afweging. En in die zin ik verwijs ik u naar de 

tekst die ik u net heb voorgelezen. Motie eenentwintig, dat betreft de Lief-en- leedstraten. 

Dat is wat ons betreft oordeel aan de raad. Het is ook onze wens om de sociale basis in de 

wijken te versterken. Dat kan ook heel mooi met deze Lief-en-leedstraten. Het past ook bij 

de wens om eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen, alle benadruk ik nog even, te doorbreken 

en preventief in te zetten op straatniveau. Wat wij hier wel bij willen benadrukken, dat wij 

het als gemeente niet of als college niet willen opleggen, maar dat het juist aan de mensen 

zelf is dat het van onderaf komt vanaf de bewoners. En als laatste, het sluit natuurlijk heel 

mooi aan bij alle acties die er allemaal rondom corona gebeurd zijn. En in die zin past dat 

ook heel mooi in die lijn tot dusver. Voorzitter, de laatste emotie waar ik antwoord op wil 

geven is motie zesentwintig over 'Groningen Paardenstad'. Voorzitter, de paardensport is 
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weliswaar verbonden met de historie van de stad Groningen, maar is wat ons betreft niet 

onlosmakelijk. Dat zou een eeuwigdurende claim leggen op de stad vanuit de paardensport, 

en wat ons betreft past die niet bij de dynamiek die volgens het college wel onlosmakelijk 

aan onze stad verbonden is. Dank u wel, Voorzitter. 

06:59:42 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan liggen er twee moties op mijn terrein. In de eerste plaats de 

motie onder nummer zeven van de Partij voor de Dieren. 'Geen prioriteit handhaving 

kraakverbod'. Het college zou deze motie willen ontraden. 

07:00:00 
Voorzitter: Nummer zeven, heeft een aantal redenen. In de eerste plaats: kraken is gewoon 

verboden en bovendien moet juist vanwege de woningnood worden voorkomen dat 

voorrang wordt genomen door krakers op anderen die op een wachtlijst staan in onze 

gemeente. Dat geeft dus eigenlijk geen pas om daar op deze wijze mee om te gaan, 

bovendien... 

07:00:25 
De heer …: Wat is er? 

07:00:25 

Voorzitter: Bovendien zijn er op dit moment bijna geen gekraakte panden van de gemeente 

wat een veronderstelling is in deze motie en als er wordt bewoond dan is het antikraak 

zodat we toch zoveel mogelijk kunnen huisvesten in een gemeente waar wel woningnood is. 

We proberen dus de leegstand te voorkomen. Derde punt is dat er een relatie wordt gelegd 

in deze motie tussen het bedrag alsof als wij maar andere prioriteringen zouden stellen, er 

een bedrag van 120.000 euro zou vrijvallen en dat is niet het geval. De toezicht en de 

handhaving gaan ook over heel veel andere terreinen, niet alleen over krakers. Met andere 

woorden: de veronderstelling in deze motie is onjuist, het bedrag valt niet vrij. De politie is 

bezig met de handhaving als er wordt besloten tot ontruiming en dat ligt ongeveer in de lijn 

dat er dan ook een bestemming moet zijn voor een dergelijk pand zodat het niet na 

ontruiming weer een hele tijd leeg blijft staan en de woningnood in feite nog niet wordt 

opgelost. Dat over motie zeven. Dan is er nog een motie ingediend door de Partij voor de 

Vrijheid en 100% Groningen, moet ik eventjes het nummer daarvan zoeken... Dat is nummer 

25, heroverweeg de coronawet, en ik zit een klein beetje te zoeken op welk niveau ik deze 

motie ga beantwoorden. In de eerste plaats heel feitelijk: er is nog geen tijdelijke coronawet, 

geen COVID-wet, het wordt nog een hele klus om dat ding voor elkaar te krijgen dus alleen al 

op die grond zou ik kunnen afdoen door te zeggen van: "Ja, het is er niet dus de grondslag 

aan deze motie ontbreekt." Maar waar ik veel meer moeite mee heb is dat in deze motie 

een afstand wordt gecreëerd tussen alle inspanning en alle maatregelen die in de afgelopen 

weken zijn genomen en de inwoners van dit land, meer in het bijzonder van deze gemeente. 

We hebben een aantal maatregelen getroffen, die maatregelen hebben hun effect gehad, dit 

is het effect: dat er 135.000 mensen in ieder geval niet ziek zijn geworden. Dat is het effect 

en het effect is ook dat we daarmee een hele hoop leed in heel veel families hebben weten 

te voorkomen. Dat is een aantoonbaar effect. En de tegenstelling die in deze motie in feiten 

wordt gecreëerd tussen de maatregelen waar we allemaal ons stinkende best voor doen en 

die heel veel effect hebben en de inwoners van ons land, alsof het allemaal een beetje 

flauwekul is, burgers pesten, wat in deze motie in feite blijkt gaat mij veel en veel te ver. Ik 
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vind het eigenlijk gewoon niet kunnen. En ik weet dat dat ook de toonzetting is van de PVV 

in de kamer, daar heeft de minister-president ook op gereageerd maar ik vind het werkelijk 

niet kunnen dat je doet alsof wij een aantal maatregelen treffen waarmee we de inwoners 

van dit land buitengewoon belasten. Dat is waar maar het heeft wel een hele goede reden 

en ik neem er echt afstand van dat er bovendien ook nog eens een keer door 100% 

Groningen wordt gesuggereerd alsof het allemaal ondemocratisch tot stand komt. Wij 

hebben drie brieven afgescheiden aan de gemeenteraad over welke maatregelen we treffen, 

bovendien is er een brief in wording volgende week waarbij ik als voorzitter van de 

Veiligheidsregio bij u langskom als u dat wenst om nog eens uit te leggen welke standpunten 

we allemaal hebben genomen en ik vind het populisme wat momenteel hier en daar wordt 

opgevierd ook vanuit politieke partijen in de kern onaanvaardbaar [onhoorbaar]. 

07:04:56 

De heer …: Voorzitter, even een punt van orde. Ik ben het inhoudelijk volledig met u eens, 

laat dat even helder zijn, maar mijn punt van orde gaat er even om dat ik het prettig vind als 

u zo'n stelling neemt tegen een partij die voor reactie gaat zorgen, dat even iemand anders 

voorzit in plaats van dat u dat zelf ook erbij doet, dat is erg onhandig. De heer Van Kesteren. 

07:05:28 
De burgemeester: De heer Van Kesteren. 

07:05:29 
De heer Van Kesteren: Ja Voorzitter, ik ben het toch wel eens. Ik vind het populistisch, uitleg 

van de voorzitter, want waar het om gaat is dat die noodverordeningen die worden 

verankerd in een wettelijk kader. Dat is waar deze motie over gaat, dat dat toch een gevaar 

inhoudt voor het democratisch functioneren. Dat heeft helemaal niks te maken of je het 

eens bent met die maatregelen of niet, het gaat erom dat het als een tijdelijke wet wordt 

gepresenteerd, die tijdelijke wet zorgt voor enorm veel scepsis en zorg in de samenleving en 

er is ook een tijdelijke wet, het kwartje van Kok, misschien kunt u dat aan de jongeren 

uitleggen die toen nog in de luiers zaten wat dat inhield, die wet is tijdelijk en die bestaat 

nog steeds. Dus dat is de zorg die we in deze motie willen uiten en dat wil ik toch wel even 

benadrukken want de wijze waarop u dit nu uitlegt doet geen recht aan de indieners. 

07:06:52 
De heer …: [onhoorbaar]. 

07:06:53 
De burgemeester: [onhoorbaar] U kent mijn standpunt. 

07:06:58 

Voorzitter: Ja, maar dan weet u ook hoe ik daarop reageer. 

07:07:08 
Voorzitter: Dan mevrouw Woldhuis. U bent niet verstaanbaar voor de buitenwacht de heer 

Van Kesteren want u had uw microfoon niet aan. Mevrouw Woldhuis. 

07:07:26 

Mevrouw Woldhuis: Ja, ik neem toch echt wel afstand van wat de burgemeester net zei over 

populisme en de maatregelen die getroffen worden, want wat we de afgelopen tijd hier 

hebben meegemaakt is toch een vrij ondemocratisch... Nou, met de Veiligheidsregio en dat 
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mag allemaal wel zo zijn maar ik vind dat wij als raadsleden of nou ja, ik sta niet voor niets 

met een motie op, toch wel een statement mogen maken dat de noodverordening en de 

coronawet, zelfs de VNG die heeft daartegen geageerd, toch heel ondemocratisch is en 

daarom staan wij op deze motie en dat heeft niks met populisme te maken maar ik wil toch 

wel even een statement daarover maken. 

07:08:31 
Voorzitter: De burgemeester. 

07:08:32 
De burgemeester: Dank u zeer, u kent mij standpunt en ik heb mijn woordkeus bewust 

genomen want ik vind het onaanvaardbaar dat de samenleving zich zo inspant met deze 

aantoonbare resultaten en dat er momenteel een aantal partijen is, ook in de Tweede 

Kamer, dat doet alsof het allemaal voor niks is of onnodig is. Dat is gewoon aantoonbaar 

onjuist. 

07:09:06 
Voorzitter: Meneer Van Kesteren nog een keer en dan is het ook [onhoorbaar]... 

07:09:11 
De heer Van Kesteren: Ik hoop dat ik nu wel hoorbaar ben en Voorzitter, dan wil ik u toch 

wijzen op het feit dat niet alleen bepaalde partijen hier moeite mee hebben maar dat ook in 

de Eerste Kamer, commissiebreed dus alle partijen, hun zorgen hierover hebben 

uitgesproken, die wettelijke inkadering van al die noodverordeningen en dat staat helemaal 

los van het feit wat je daarvan vindt. De zorg van alle partijen in de Eerste Kamer wordt 

gedeeld hierover dus u moet niet aankomen met een populistische uitleg hiervan. 

07:09:47 

Voorzitter: Meneer Van Kesteren, meneer Van Kesteren, meneer Van Kesteren. Ik neem hier 

het roer over dus dan spreekt u via de Voorzitter en mij niet rechtstreeks aan. 

07:10:04 

De heer Van Kesteren: Correct, moet ik doen. Voorzitter. 

07:10:11 

Voorzitter: Dank u wel, heer Van Kesteren. Wilt u hierop nog reageren, burgemeester? Of... 

07:10:24 

De burgemeester: Nee, want wat voor anderen geldt, geldt ook voor mij. We zitten in een 

tijdsklem dus ik stel voor dat... 

07:10:39 
Voorzitter: Leek mij ook, leek mij ook. 

07:10:42 
De burgemeester: Ja, goed hè? Dat we verder gaan met wethouder Broeksma. 

07:10:46 
Voorzitter: Dan wil ik alleen nog één ding zeggen, motie 25 staat namelijk bij agendapunt 5B 

voor de goede orde. 

07:10:59 
De burgemeester: Dan wethouder Broeksma. 
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07:11:03 

De heer Broeksma: Ja dank u wel, Voorzitter. Ik zie twee moties, motie negen en motie 11, 

beide ingediend door de Partij voor de Dieren in combinatie met 100% Groningen. Motie 

negen: geen extra scanauto's. [onhoorbaar] Een lage prioriteit toe te kennen aan de 

handhaving fout parkeren, het oordeel zullen we aan de Raad laten omdat we kunnen 

uitspreken hoe de begroting opgebouwd zou moeten worden, hoe het college daarnaar zou 

moeten kijken maar ik wijs u erop dat de overweging fout parkeren grote ergernissen kan 

veroorzaken, dat dat zonder meer waar is. Het is een grote ergernis, daarom staat het ook 

bij ons op de lijst omdat we daarnaar willen kijken, er is ook eerder naar gevraagd in de 

Raad. Het is zo dat de boetes naar het Rijk gaan maar wellicht zijn er extra opbrengsten uit 

het betaald parkeren omdat auto's niet meer foutparkeren maar dan een betaalde plek gaan 

opzoeken en met deze middelen, ongeveer drie ton, misschien iets meer, denken wij een 

goede start te kunnen maken met handhaven fout parkeren met de bestaande scanauto. 

Motie negen. 

07:13:07 
De heer Sijbolts: Voorzitter? 

07:13:08 
Voorzitter: Meneer Sijbolts. 

07:13:11 

De heer Sijbolts: Zou ik daar een vraag over mogen stellen? Begrijp ik uit de beantwoording 

van de wethouder dat die scanauto uitsluitend gaat handhaven op Wet Mulder feiten qua 

foutparkeren of wordt hij breder ingezet? 

07:13:29 
De heer Broeksma: Nee, die scanauto kan dus voor beide ingezet worden alleen een Wet 

Mulder overtreding kan met een ander type handhaving. Dat is geen fiscale overtreding 

maar een juridische fout. Motie 11: minder inzetten op fietsparkeren. Ja, waar het hier om 

gaat, het gaat niet alleen om handhaving van fietsparkeren maar het gaat ook over het 

wijzen op goed fietsgedrag zoals onze stewards dat doen. Dus: "Niet hier maar wel daar, 

daar kunt u parkeren." En dat gaat ook over het verwijderen van de fietswrakken en de 

weesfietsen zodat er meer ruimte ontstaat voor de fietsen die gebruikt worden om te 

parkeren zodat er meer parkeerplekken ontstaan en het gaat ook over het toevoegen van 

fietsparkeerplekken zoals ook in de overweging werd genoemd, dat dat belangrijk zou zijn. 

Dat is de reden dat het op de lijst staat maar zoals eerder door de financiën werd uitgelegd 

laten we hier het oordeel aan de Raad dus aan u om te zeggen of u dat wel of niet vindt. Tot 

zover, Voorzitter. 

07:15:27 

Voorzitter: Dank u zeer, dan ben ik bij wethouder Chakor. 

07:15:32 
Mevrouw Chakor: Ja, dank Voorzitter. Ik heb motie 10 voor mij: te onderzoeken hoeveel 

commerciële evenementen met een winstoogmerk bla bla, kunnen doen. Ik ga eventjes naar 

de beantwoording daarvan: we konden ons vinden in de wens om meer kostendekkend te 

zijn. Tegelijkertijd is dat ook niet heel erg eenvoudig om een eenduidig onderscheid te 

maken tussen commerciële en niet-commerciële evenementen. We willen uiteraard wel 
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onderzoeken of we daarbij onderscheid kunnen maken tussen deze evenementen met en 

zonder winstoogmerk en dan zullen we uw Raad daarover informeren. Dus wat ons betreft 

oordeel aan de Raad. Dan motie 12: wie een ree redt, redt een hele wereld. Ja voorzitter, we 

hebben gehoord van dit nare incident, verschrikkelijk en we hopen echt dat zich dit niet 

meer herhaalt. Wat ik kan zeggen is dat wij ons bij onze maaiwerkzaamheden aan de 

gedragscode bestendig beheer en onderhoud houden. Dus een zorgplicht uit de wet- en 

natuurbescherming die nemen wij op, daar werken we ook mee. Het programma van eisen 

zeg maar die hoort bij het bestekken van onze aannemers daar houden we ons ook aan, we 

werken dus conform de gedragsregels. Ook zijn hierin eisen ten aanzien van de flora en 

fauna certificering voor uitvoerende werkzaamheden ook opgenomen. We vinden het wel 

belangrijk om dit ook intern in onze organisatie echt onder de aandacht te brengen. De 

overige groengebieden binnen onze gemeente worden vooral beheerd door 

Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Groningen en Stichting het 

Groninger Landschap en zij zijn aangesloten bij de Vereniging van Bos- en Natuurterrein en 

hebben ook een gedragscode natuurbeheer opgesteld waarin dus ook maatregelen met 

betrekking tot maaiwerkzaamheden zijn opgenomen. Dus wij en ook andere 

terreinbeheerders spannen ons echt wel in om slachtoffers te voorkomen. Wij zullen dit ook 

echt onder de aandacht blijven brengen, we weten ook dat Natuurmonumenten al 

maatregelen heeft genomen, met dank aan buurtgenoten die al voortijds de graslanden 

controleerden op reekalveren die zich vaak verstoppen dus we zullen dit gezamenlijk 

moeten aanpakken. Dus daarom zeggen wij bij deze motie overbodig, dus ontraden. 

Voorzitter? 

07:18:49 
Voorzitter: Ik had ook nog een motie 23. 

07:18:51 
Mevrouw Chakor: Voorzitter? 

07:18:52 

Voorzitter: Volgens mij. Maar die heeft een eigen termijn want we zitten nu op 50 minuten 

en er moeten nog drie wethouders. 

07:19:02 
Mevrouw Chakor: Dan ga ik naar motie 23 inderdaad, dat is de motie verankering leefstraten 

aanpak. Nou, we willen onderzoeken hoe we de informatievoorziening ten aanzien van de 

leefstraten kunnen bundelen en verbeteren dus oordeel aan de Raad. 

07:19:21 

De heer 1: Voorzitter? 

07:19:22 
Voorzitter: Motie... Nee, daar geldt hetzelfde voor... Motie... 

07:19:25 
De heer 1: Ik heb geen woordvoering straks. 

07:19:28 
Voorzitter: 32... 
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07:19:29 

Mevrouw Chakor: Motie 32, een extra impuls voor beheer en onderhoud. Dit vinden we wel 

een sympathieke motie, mooi ook dat het hoog op de prioriteitenlijst staat van de SP. Zoals 

u weet hebben wij in het coalitieakkoord eerder besloten om extra financiële middelen in te 

zetten om de leefkwaliteiten in alle stadsdelen te verbeteren, maar vanwege onze financiële 

situatie die wethouder De Rook net ook uitvoerig heeft uitgelegd hoe dat in elkaar zit 

hebben wij helaas ook keuzes moeten maken. Deze is inderdaad gesneuveld daarin. U vraagt 

om het beheer en onderhoud in de open ruimte een kort, cyclisch karakter mee te geven, 

een eenmalig impuls maar wat ons betreft wordt de openbare ruimte intensief gebruikt en 

een eenmalig impuls heeft daarom slechts een kort effect en is volgens ons niet de 

oplossing. Dus ontraden, gelet op de financiële situatie van de gemeente en de eenmalige 

impuls. 

07:20:47 
Mevrouw Woldhuis: Voorzitter en niks doen is beter dan een keer iets doen? 

07:20:53 
Mevrouw Chakor: Ja, u vraagt inderdaad om een eenmalig impuls en dat kost natuurlijk ook 

een heleboel geld maar u vertelt er niet bij hoe we dat dan zouden moeten gaan financieren 

dus wij zeggen hierbij inderdaad ontraden. En dan voorzitter heeft mevrouw Wijnja een 

vraag gesteld over het slavernijverleden waar ik toch op terug wil komen. Vandaag hebben 

wij het slavernijverleden herdacht en hebben wij de afschaffing ervan ook gevierd want ook 

Groningen heeft sporen van het slavernijverleden. Er is nog veel onwetendheid voorzitter en 

we moeten echt samenwerken om te zorgen dat we die kennisachterstand echt gaan 

inhalen met elkaar. Die samenwerking en die verbinding heb ik vandaag ook gezien en dat is 

heel goed dat we daar ook gewoon mee doorgaan. Dank, Voorzitter. 

07:21:41 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan ben ik bij wethouder Van De Schaaf. 

07:21:44 

De heer Van De Schaaf: Ja, dank u Voorzitter. Ik begin met motie nummer drie: motie door 

de bomen het huis niet meer zien van de Partij voor de Dieren. Nou, er staat eigenlijk in die 

hele motie niets waarmee we het oneens zijn, ook niet bijvoorbeeld met de zin: "Welzijn is 

niet langer het kleine broertje van welvaart maar als het hoofddoel." Als je bijvoorbeeld de 

Omgevingsvisie Next City maar ook het coalitieakkoord leest, het thema leefkwaliteit is daar 

een van de belangrijkste zo niet de belangrijkste drager van maar we hebben naast die 

omgevingsvisie de gedachte die hierachter zit zowel in onze woonvisie als in het groenplan 

waar u binnenkort over komt te spreken naar ons idee voldoende verankerd dus naar ons 

idee is deze motie daarom overbodig en daarom ontraden wij hem ook. Motie 13: geen 

aankoop of verplaatsing woonschepen op de Diepenring. Deze motie valt in een categorie 

zoals de heer Rook die ook heeft aangekondigd die eigenlijk heel goed past in datgene waar 

we u toe hebben opgeroepen, van: "Stuur de begroting bij als dat kan." Dus echt in die zin 

oordeel aan de Raad maar ik geef u wel even mee van wat nou de reden is waarom dit 

knelpunt wel op onze lijst staat. Het is natuurlijk geen doel op zich om schepen op te kopen, 

het is een onderdeel eigenlijk van zowel de watervisie als de strategie voor de binnenstad 

juist om de leefkwaliteit en ook de economische betekenis van de binnenstad te vergroten. 

Daar doen we een aantal investeringen voor in de openbare ruimte en ook op het land, daar 
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zullen we af en toe woonschepen voor moeten aankopen en dan is het handig om een 

budget te hebben zodat op het moment dat die kans zich voordoet je dat doet zodat je 

schuifruimte hebt en dat is juist ook in het belang van woonschepen en havenbewoners zelf. 

Dus dat is de reden waarom dit knelpunt erop staat, hebben we in het verleden ook gebruik 

van gemaakt. Motie 24: beleid op basis van eensgezindheid moet ik nog doen, motie van de 

PVV... Ja, hiervan zeg ik eigenlijk hetzelfde als bij de motie net over bomen en huizen, er 

staat op zich niet iets in waar we het mee oneens zijn maar eigenlijk doen we dit al. We 

proberen mensen op allerlei manieren bij beleidsvoornemens, beleidsvoorstellen zoveel 

mogelijk van tevoren mee te nemen op basis van de wettelijke zaken die ervoor gelden maar 

ook heel veel extra dingen zoals u weet. Is natuurlijk nog geen garantie dat er nooit 

juridische procedures zijn of dat mensen het met elkaar oneens zijn maar naar ons idee 

voegt deze motie niet iets toe wat we nog niet doen, dus ontraden. Motie 30: motie 

huurdersraadpleging. Ja, mijn idee is dat dat dezelfde motie is als vorige week, toen heeft 

dacht ik de heer Dijk hem ingetrokken en zei: "Ik kom erop terug." De redenering blijft vanuit 

het college hetzelfde, namelijk dat we echt van mening zijn dat zo'n initiatief echt bij de 

huurders zelf vandaan zou moeten komen, bij huurdersorganisaties. Op het moment dat dat 

zo ver is zijn we zeker bereid om dat te faciliteren maar in deze fase willen we hem nog 

ontraden. Dan laatste motie is de motie wijs me de weg, dat is motie 38 van Student en 

Stad. Motie oordeel aan de Raad, het is inderdaad mogelijk om in het najaar 2020 met een 

brief hierover te komen waarin wij de samenwerkingsovereenkomst die er is met de 

[onhoorbaar] en de [onhoorbaar] en de [onhoorbaar] gaan uitbreiden met de mbo 

instellingen Alfa en Noorderpoort en dan zullen we ook alle financiële consequenties van 

dien op een rijtje zetten. Of dat betekent dat er ook meer FTE's bij moeten komen 

[onhoorbaar] is maar de vraag maar dat kunnen we dan bekijken maar deze motie is in 

principe oordeel aan de Raad. 

07:26:45 
Voorzitter: Dan ben ik bij wethouder Bloemhof. Wat een pakket, hè. 

07:26:49 
Mevrouw Bloemhof: Ja. Dank u wel, Voorzitter. Eerst bespreek ik motie 16: de motie 

verlengde schooldag. Ik denk een goede motie die ook aansluit bij de ambities die het 

college heeft, met name om de verlengde schooldag breder in de noordelijke stadwijken in 

te voeren. Dat gaan we inderdaad deels met NPG-geld doen in Beijum en Leeuwenborg en 

vandaag is ook de regiodeal gepresenteerd waar ook de verlengde schooldag in de andere 

noordelijke stadwijken een belangrijk onderdeel is. Het past ook binnen de onderwijsagenda 

die we op dit moment aan het formuleren zijn en daar zullen we ook in het najaar bij de 

Raad op terugkomen dus daarmee kunnen we oordeel aan de Raad geven. Dan motie 17: 

motie voorlichten en begeleiden werkzoekenden naar kansrijke beroepen in coronatijd. Ja, 

een goed idee denken wij. Achter de schermen zijn we op dit moment met van alles bezig 

maar we zullen er wel een tandje bij moeten zetten de komende tijd om echt concreet te 

maken hoe we mensen dan van sector naar sector gaan begeleiden. We hebben een goede 

infrastructuur liggen, met het UWV samen werken we nu aan een werkbelevingscentrum 

aan het [onhoorbaar, plaats] plein voor elke werkzoekende, we werken in de noordelijke 

arbeidsmarkt verwant ook aan de scholingsalliantie waarmee we een gezamenlijke website 

binnenkort online gaan zetten waar iedereen een opleidingsaanbod kan vinden en ook kan 
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switchen tussen sectoren. We gaan ook graag met u in het najaar over het werkprogramma, 

heb ik al eerder toegezegd in gesprek, we kunnen daar ook dit onderwerp bij betrekken dus 

uw oproep kunnen we delen en daarmee oordeel aan de Raad. 

07:28:52 
De heer Bolle: Voorzitter? 

07:28:53 
Voorzitter: Meneer Bolle? 

07:28:55 
De heer Bolle: Ja Voorzitter, ik hoor de wethouder eigenlijk allemaal zeggen wat we al doen 

om werkzoekenden een stap te laten maken naar een kansrijke sector. Is deze motie dan 

niet gewoon overbodig omdat we alles al doen wat deze motie beoogt of in ieder geval 

zoveel mogelijk als we kunnen? 

07:29:21 
Mevrouw Bloemhof: Nee, op dit moment nog niet. Dus we zijn bezig in de planvorming maar 

het is op dit moment nog niet een grootschalig plan wat ik dus een goed idee vind, maar als 

we dit al deden dan had ik het overbodig verklaard. Volgens mij doen we dit op dit moment 

nog niet dus er kan oordeel Raad volgen. 

07:29:44 
Mevrouw Blokhuis: Voorzitter. 

07:29:44 
Voorzitter: Blokhuis. 

07:29:45 

Mevrouw Blokhuis: Voorzitter, ik vind dit toch wel heel erg schokkend want ik heb een plan 

gelezen van werkinzicht van miljoenen euro's, hoe zit dat dan precies? Als we dan toch nog 

niet genoeg doen? 

07:29:58 
Mevrouw Bloemhof: Nou, volgens mij heeft de wethouder net ook aangegeven wat er 

allemaal op ons afkomt aan bijstandsgerechtigden en we zien natuurlijk nu heel veel 

medewerkers die aan het werk zijn met de bekostiging van het Rijk via de NOW-regeling. Er 

is een groot gevaar natuurlijk als die regeling op een gegeven stopt dat allerlei mensen 

alsnog eerst in de WW komen en vervolgens in de bijstand stromen. Dat is echt anders dan 

een jaar geleden en daar zullen we dus echt een extreem impuls aan moeten geven, dus we 

moeten misschien eigenlijk nog wel voor de WW mensen van sector naar sector begeleiden 

en dat is wel echt iets wat nieuw is en wat we denk ik de komende tijd echt in gang moeten 

zetten. Dus nee, dit is niet iets wat we al deden. Dan ga ik naar motie 22: de laptopregeling 

ook voor het basisonderwijs. Een goede gedachte die in de motie zit, het is ook belangrijk in 

het kader van de gelijke kansen en natuurlijk de digitaliseringsslag. We hebben de afgelopen 

periode allemaal leenlaptops uitgedeeld aan basisschool leerlingen zodat ze ook 

thuisonderwijs konden volgen, die zullen ook na de zomer beschikbaar blijven voor de 

minimagezinnen en het lijkt ons goed om samen met de schoolbesturen te gaan kijken, met 

Stichting Leergeld en ook de Computerbank hoe we een vervolg kunnen geven aan laptops 

in minimagezinnen voor de groepen zeven en acht. We gaan daarover graag het gesprek 
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aan, er is na de zomer dus geen acuut probleem voor minimagezinnen maar wel hoe we dit 

in de toekomst vorm willen geven, daar kunnen we dus ook op terugkomen in het najaar en 

daarmee is het ook oordeel Raad. En als laatste de motie 31 van de SP: een ezel stoot zich 

niet twee keer aan dezelfde steen. We kan daartegen zijn, zou je haast denken. Het gaat 

over een jeugdwerkloosheid actieplan, op dit moment zijn we in de arbeidsmarkt regio druk 

bezig met een nieuw plan voor de aanpak jeugdwerkloosheid, we hebben het bij het 

werkprogramma ook wel gehad over dat er veel jongeren de WW en de bijstand in stromen. 

We zijn op dit moment bezig met een plan waarbij we ook de goede elementen van de 

eerdere aanpak jeugdwerkloosheid willen behouden. We kijken onder andere naar 

instrumenten als scholingsfoutjes, we willen hier ook wel het gesprek over aangaan met de 

ROC's en het bedrijfsleven en we kunnen daar ook het eerste verzoekpunt van de SP wat 

hier geformuleerd is in meenemen, mits we ook in dat verzoekpunt kunnen lezen dat het 

ruimte biedt voor jongeren om de scholing zo vorm te geven dat het hen ook past. Dus of 

dat tijdens werktijd moet of daarna, laten we dat vooral met de jongeren bespreken hoe ze 

dat vorm willen geven en met die uitleg kunnen we hier ook oordeel Raad geven. 

07:33:40 
Voorzitter: In mijn administratie heb ik nu nog twee moties en die worden door wethouder 

Diks besproken. 33 de gewijzigde motie en 35, wethouder Diks. 

07:33:49 

Mevrouw Diks: Ja. Dank u wel, Voorzitter. Ja, het is altijd een beetje triest als je de laatste 

bent hè, want ik sta tussen u en de pauze... Ik doe mijn best, Voorzitter. Er zijn mooie 

bijdragen geleverd ook als het gaat om de inzet die dit college zou moeten doen als het gaat 

om de portefeuilles die mij aangaan en ik heb uw Raad goed gehoord, want praktisch alle 

fracties hebben zich uitgesproken voor een stevig armoedebeleid. U maakt zich heel druk 

over de situatie waarin vooral kinderen en jongeren in deze gemeente in armoede en 

schulden moeten leven, zeker in tijden van corona. En nou ja, de Raad heeft natuurlijk net 

vorig jaar een nieuw armoedebeleid vastgesteld en we zijn natuurlijk net bezig met de 

uitvoering daarvan en ik ben het helemaal met u eens dat zoveel kinderen in Groningen in 

armoede, in tekorten en in stressvolle situaties moeten leven en moeten opgroeien, dat is 

hartverscheurend en onverteerbaar. En de woede die uw Raad daarover ventileert herken ik 

ook en die voelt dit college ook en daarom wil ik er ook hard aan werken dat deze generatie 

in Groningen de laatste generatie kinderen in armoede zal zijn. Maar daarom vraag ik u wel: 

geeft u mij, geeft u het college toch de tijd om die woede ook om te zetten in daden die 

verder zullen bijdragen aan een beter leven voor mensen die nu in armoede zijn. Niet door 

pleisters te plakken maar door een stevige en vooral heel ambitieuze aanpak van 

integenerationele armoede neer te zetten, dat is ten slotte de grondslag van het nieuwe 

armoedebeleid. Ik heb u al bij de jaarrekening aangegeven dat ik hier na de zomer bij u op 

terugkom en als het goed is bent u of wordt u binnenkort uitgenodigd voor een sessie eind 

september en dan zullen we deze inzet voor het komende jaar met elkaar gaan bespreken. 

Opmerking over de marktwerking in de jeugdzorg: sloop dat. Althans, dat was even de 

samenvatting die ik hier heb opgeschreven. Voorzitter, ik vind dat herkenbaar maar vooral 

zou ik zeggen: "De schotten in de jeugdzorg, sloop die intern en extern." Dat is waar we nu 

volop op aan het inzetten zijn en het proces natuurlijk rondom de inkoop jeugdhulp geeft 

ons ook de kans om de leerpunten want in die zin er is niks positiefs aan corona, wethouder 
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De Rook gaf het al aan, maar er zijn wel positieve effecten en laten we die op de een of 

andere manier inzetten om die inkoop jeugdhulp aan te scherpen. U bent twee weken 

geleden bijgepraat over de route die de gemeente wil inzetten om die inkoop samen met de 

regio in te vullen en ook hiervoor zult u in het najaar worden uitgenodigd voor een sessie om 

u ook bij te praten over hoe ver het nu staat en hoe we dit in gezamenlijkheid zullen 

aanpakken. 

07:37:37 
De heer 1: Voorzitter? 

07:37:39 
Voorzitter: Ik wou even vragen of de wethouder haar betoog kan beëindigen en dan ben ik 

nog een ander lid van uw Raad iets verschuldigd, dus even afmaken. 

07:37:50 
Mevrouw Blokhuis: Prima Voorzitter, want ik ben nu aangeland bij de moties maar ik ben in 

de veronderstelling dat van alle mensen hier vanavond ik in deze Raad nog niet zo heel veel 

heb gezegd dus misschien nog inderdaad een paar regels, paar opmerkingen over de moties. 

De motie van de SP nummer 33 om een zeer hoge prioriteit voor inkomensondersteuning, 

armoedebestrijding en preventie in te richten... Nu heeft u mij net gehoord: ook zonder deze 

motie zou dit college al vollop hebben ingezet op armoedebestrijding en dan moet me in die 

zin van het hart dat ik me ook niet herken in de overweging dat er sinds de coronacrisis geen 

landelijke of lokale maatregelen zijn genomen om de financiële dan wel problemen van 

mensen structureel aan te pakken, te verminderen en/of op te lossen. Volgens mij zijn daar 

heel veel mensen heel hard mee bezig in deze gemeente maar ook ver daarbuiten en 

landelijk dus ik herken me daar niet in. Ik gaf u net aan dat het college heel hard werkt om 

tot een structurele aanpak van die armoede te komen, daarom zetten we ook op veel meer 

instrumenten in. Dus niet alleen maar op inkomensondersteuning maar vooral ook op 

betere gezondheid, werk, participatie, onderwijs, et cetera. Dus het moet helder zijn dat we 

die brede aanpak in de begroting zullen afzetten tegen de andere grote opgaven die op deze 

gemeente afgekomen zijn of afkomen maar met deze kanttekeningen, Voorzitter, wil het 

college deze motie graag oordeel Raad geven. Dan motie 35, dat is de motie meer ruimte 

voor minima. Voorzitter, ja, ik wil daar toch een opmerking over maken want in de huidige 

formulering staat het verlagen van de bijstand eigenlijk als lobby doel en voorzitter, ik zou u 

willen meegeven dat dit eigenlijk voor het college te beperkt is omdat, ik heb u net 

aangegeven, het is duidelijk dat ook het college zich natuurlijk grote zorgen maakt over de 

grote groep mensen, veelal kinderen natuurlijk ook, die in armoede leeft. En we zien nu 

natuurlijk de commissie-Borstlap en die heeft een aantal opties meegegeven om die 

armoede te verlichten en als we alleen zouden focussen op het verlagen van de bijstand, 

dan zou ik dat eigenlijk echt een te beperkte opvatting vinden. Dus als u het goed vindt of 

dat vraag ik u, is de indiener ermee akkoord als het college de motie breder uitlegt en bij het 

verbeteren van de omstandigheden van mensen in armoede een geheel aan maatregelen in 

de lobby zou willen meenemen en dit niet alleen beperkt tot dit ene punt? Dus ik vraag het 

aan de indiener. Ik zie geknik? 

07:41:32 
Voorzitter: Dank u zeer. Mevrouw Jacobs had nog een vraag hangen en ik wil haar wel even 

rechtdoen door die vraag nog te kunnen stellen als die nog actueel is. 
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07:41:47 

Mevrouw Jacobs: Ja, die is zeker actueel. Meneer De Rook had namelijk tegen het college 

gezegd dat hij die motie van geen lastenverhoging wilde ontraden omdat hij hem te stellig 

vond en daar kon hij nu nog niet mee ingaan, dan zou ik graag zijn reactie willen hebben op 

een alternatief [onhoorbaar] voorstel en dat zou zijn dat ik na: "Het verhogen van de lasten 

niet als optie mee te geven om meer jaren beleidsluitend te krijgen", of ik daartussen zou 

kunnen voegen: "Het verhogen van de lasten los van de normale prijsindexatie niet als optie 

mee te nemen maar wel een lastenverhoging zoveel mogelijk te voorkomen om het meer 

jaren beeld sluitend te krijgen." Of hij dan het oordeel van de Raad zou kunnen krijgen. 

07:42:50 
De heer 1: Ja Voorzitter, dan gaat het volgens mij om die toevoeging want de lijn die wij als 

college hebben gekozen is dat alle dingen die zeggen 'we sluiten opties uit' of 'we trekken nu 

zomaar geld uit zonder dekking', om die te ontraden maar als het gaat over het meegeven 

van prioriteitstelling bij het college, heeft u ook net gehoord in de beantwoording van 

wethouder Diks bij de motie van de SP, als het gaat om een richtinggevende prioriteitstelling 

dan kan hij het oordeel van de Raad krijgen wat het college betreft. 

07:43:33 
Voorzitter: Mag ik u dan voorstellen dat u de exacte formulering zo even doorgeeft aan de 

griffier, want dan kunnen we die ook goed verwerken. 

07:43:44 
Mevrouw Jacobs: Dat zal ik doen. 

07:43:46 
Voorzitter: Ja? Dank u zeer. Dames en heren, dit was even een hele intensieve ronde maar 

we hebben nu wel 38 moties van een preadvies kunnen voorzien met nog een algemene 

beschouwing over de financiële situatie. Ik kan mij voorstellen dat de beantwoording bij u 

leidt tot bijvoorbeeld intrekking of anderszins commentaar op een enige motie, ik stel voor 

daar een kwartier voor uit te trekken. Gaat dat lukken? Dan kunnen we even vertreden en 

zijn we over een kwartier weer terug. Lukt dat? Wilt u proberen dat te doen, dat is dan half 

11. Ja? Half 11, schorsing tot half 11. 

07:44:41 
Voorzitter: Dames en heren, de gedachte is nu dat u maximaal vijf minuten per fractie 

reageert als u daar behoefte aan mocht hebben, kunt u ook nog op enkele moties ingaan 

maar ik wijs u erop dat nadat het college nog heeft gereageerd als daar behoefte aan is u 

nog in de gelegenheid wordt gesteld om over moties in een keer een stemverklaring af te 

leggen. Dus er komt straks per fractie nog de mogelijkheid om over moties waarover u nog 

een stemverklaring wenst af te leggen, om dat daar nog een plek te geven maar dat gaat 

natuurlijk heel snel en ook niet over alle moties want dan wordt het morgenochtend zes uur. 

Nou, ik ga gewoon de lijst weer af. Ik kijk even naar GroenLinks of er nog behoefte is om te 

reageren. 

07:45:44 
Mevrouw 2: Ja, dank Voorzitter. Laat ik beginnen met het feit dat mijn fractie blij is om te 

horen dat er brede steun is om nu niet te kiezen voor bezuinigingen maar om die mensen 

die het het meest nodig hebben de hand te reiken. En ja, dat moet zelfs in tijden dat het Rijk 
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ons financieel uitknijpt want de heer Bolle zegt wel mooi dat het onmogelijk allemaal kan 

maar de harde waarheid is dat we wel zullen moeten want deze coalitie geeft geen geld uit 

aan ambities wat ik meerdere malen heb gehoord vanavond maar aan het bestrijden van 

problemen en die problemen worden steeds erger. De ongelijkheid neemt toe, mensen in 

armoede hebben het door corona nog zwaarder gekregen en de gevolgen van 

klimaatverandering worden steeds acuter. En Voorzitter, ook is mijn fractie positief over de 

toename van de transparantie bij het opstellen van de begroting maar we zien vanavond 

ook dat dit door verschillende fracties op hele andere manier wordt ingevuld want waar 

sommige fracties een lijst met moties inleveren om zaken uit de lijst met opgaven te 

schrappen of te benadrukken, kiest mijn fractie ervoor om onze prioriteiten uiteen te zetten. 

De begroting stellen we immers pas in 2021 vast en die prioriteiten liggen wat ons betreft bij 

het ondersteunen van kwetsbaren en het investeren in een goede toekomst. 

07:50:43 
De heer Bolle: Voorzitter. 

07:50:44 
Voorzitter: Heer Bolle. 

07:50:44 
De heer Bolle: Ja, Voorzitter. Nou, het is ook zo dat GroenLinks, de grootste partij in deze 

gemeenteraad, een motie heeft ingediend over een motie. En mevrouw [onhoorbaar] zegt: 

"Ja, we dienen niet een hele trits in", maar u vindt het wel van belang om een motie in te 

dienen over een motie. Ja, ik vraag me wel een beetje af waarom. 

07:51:06 
Mevrouw 2: Nou, de voorzitter weet dat wel, die kijkt mij al betekenisvol aan maar als de 

heer Bolle goed heeft opgelet dan hebben we die motie niet ingediend. 

07:51:18 

De heer Dijk: Voorzitter? 

07:51:19 

De heer Bolle: Gelukkig. 

07:51:20 

Mevrouw 2: En voorzitter... 

07:51:23 
De heer Dijk: Voorzitter? 

07:51:25 
Voorzitter: Je had wel even moeten opletten, ja. Meneer Dijk. 

07:51:33 
De heer Dijk: En Voorzitter even een vraag want dat is voor mij niet helemaal helder en dat 

kwam heel goed naar voren uit het verhaal van de PvdA en eigenlijk ook uit het verhaal van 

wethouder De Rook, van het college, geen bezuinigingen meer. En ik zou heel graag willen 

dat u uw uitspraak ook doet. 
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07:51:59 

Mevrouw 2: Nou ja kijk, wij hebben de motie van de PvdA die daarover ging mede ingediend 

dus die uitspraak daar kan ik me achter scharen, dan verwijs ik naar die motie. 

07:52:09 

De heer Dijk: Dus daar kunnen we vanuit gaan? Dat zometeen bij de begroting geen 

bezuinigingen meer... 

07:52:17 
Mevrouw 2: We kunnen er vanuit gaan dat wij investeren in de mensen die het het meeste 

nodig hebben. Dat doen we altijd al, soms kwalificeert de SP dat als iets anders maar alleen 

omdat je iets heel vaak zo noemt wil dat niet zeggen dat het zo is dus ik verwijs nogmaals 

naar die motie. En Voorzitter, in al die financiële misère zijn er twee andere zaken die 

belangrijk zijn. Ten eerste moeten we niet bang zijn om nu investeringen te doen die ons op 

de lange termijn geld en waarde opleveren, daar zei de wethouder financiën net ook al iets 

over. Ten tweede vindt mijn fractie dat het ontzettend belangrijk is dat we bij onze 

investeringen gebruik maken van wetenschappelijke kennis en kennis uit de samenleving. 

We moeten ons richten op bewezen effectieve maatregelen of bij nieuw beleid de moeite 

doen om daar onderzoek naar te doen. Dan dank aan het college voor de reactie op onze 

vraag naar aanleiding van Ketikoti vandaag. Er ligt heel veel informatie en kennis over wat de 

gemeente wel en niet zou moeten doen tegen racisme. Mijn fractie wil graag benadrukken 

dat het belangrijk is dat dit echt leidt tot voorstellen om dit concreet te maken. Dan de 

motie meer ruimte voor minima die wij hebben ingediend, dank aan de wethouder voor de 

reactie. Er wordt een vraag aan de indieners gesteld of wij ons kunnen vinden in een bredere 

lobby, dat kunnen we zeker want het doel van die motie is om naast alles dat we in 

Groningen al doen om armoede tegen te gaan, tegelijkertijd te lobbyen om landelijk beleid 

dat effect hiertoe in de weg zit te stoppen. Dus verlaging van de bijstand stoppen, verhoging 

minimumloon, de adviezen van de commissie-Borstlap dus dat is wat ons betreft uitstekend. 

07:54:39 

Voorzitter: Ik ben meneer Bushoff kwijt of heeft hij zich verstopt... O, daar is hij. 

07:54:43 
De heer Bushoff: Omwille van de tijd dacht ik, maar dat is een beetje klote dat ik vijf minuten 

hier heb gestaan voor mijn [onhoorbaar]. Nee Voorzitter, dan zal ik maar omwille van de tijd 

mijn bijdrage enigszins beperkt houden. Ik denk dat als deze kiezers ons iets leren is het dat 

we samen sterker staan dan alleen. We zagen opeens hoe daklozen werden opgevangen in 

een hotel, we zagen buren die elkaar door deze crisis heen hielpen... Kortom, we zagen 

Groningers die naar elkaar omzien en wat de Partij van de Arbeid betreft is dat ook de rode 

draad voor de nieuwe begroting: eerlijker en gezamenlijk uit de crisis komen. En dan hebben 

we vandaag een debat gezien die over de vraag gaat: hoe ga je dan eerlijker en gezamenlijk 

uit die crisis komen? En ik denk dat er twee smaken zijn, dat heeft de heer De Rook ook al 

even gememoreerd, of je gaat alles on hold zetten en je gaat bezuinigen of je blijft 

investeren en je voorkomt zoveel mogelijk bezuinigingen en het moge duidelijk zijn met de 

motie van de PvdA en vele andere partijen, dat wij kiezen voor dat laatste. Blijven investeren 

in wat echt belangrijk is. En voor de PvdA zijn dat een aantal dingen, voorzitter. Dat is 

enerzijds dat we blijven investeren in meer werk en in minder armoede, blijven investeren in 

betaalbaar wonen en een goede leefkwaliteit. Dat betekent dus ook investeren in het 
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verduurzamen van woningen, investeren in groen want een groene omgeving is niet alleen 

een gezonde omgeving maar wapent ons ook nog eens tegen gevolgen van 

klimaatverandering. En Voorzitter, tot slot misschien wel een van de aller belangrijkste 

dingen en verplichtingen die wij hebben in deze gemeente is om te investeren in de 

toekomst. En als we het hebben over investeren in de toekomst dan gaat het over 

investeren in kinderen en daarom dient de Partij van de Arbeid samen met de VVD, met 

GroenLinks, met D66, de SP denk ik een heel aantal andere partijen een motie in voor een 

verlengde schooldag. We willen graag dat kinderen zoveel mogelijk samen naar school gaan, 

we willen graag dat er naschoolse programma's worden ontwikkeld gericht op 

talentontwikkeling, gericht op natuur -en techniekonderwijs om er maar voor te zorgen dat 

we de tweedeling in onze samenleving aanpakken en kinderen zoveel mogelijk gelijke en 

goede kansen geven. Zo werken we dat de Partij van de Arbeid betreft aan een gezond, 

groen en gelukkig Groningen. En dan moet mij nog één ding van het hart, voorzitter. Er 

wordt af en toe gezegd dat wij hier nogal vaak met het vingertje naar Den Haag wijzen en ja, 

dat doen we vaak maar dat hebben we vandaag heel vaak ook niet gedaan. En wat ik ook 

nog daarbij wil opmerken is dat het niet zozeer een kabinet is dat niet de portemonnee wil 

trekken of dat het niet dit kabinet is maar het is volgens mij een veel bredere tegenstelling 

die je ziet tussen de regio en het Rijk. Te vaak is het niet sexy voor het Rijk en voor Den Haag 

om maar te zeggen: "We gaan meer geld uittrekken voor gemeenten." Ik bedoel, welke 

minister scoort daarmee een kop in de Telegraaf? Geen een. En daarom is het veel 

makkelijker voor ministers en voor een kabinet, welk kabinet er dan ook zit, om maar te 

zeggen: "We gaan wat minder uitgeven aan gemeenten." Maar dat betekent concreet dat 

dat enorm veel invloed heeft op onze inwoners, op 17 miljoen inwoners want er zijn 350 

gemeenten in Nederland waar 17 miljoen mensen wonen en investeren in gemeenten is dus 

investeren in 17 miljoen Nederlanders en volgens mij moeten we die boodschap ongeacht 

welk kabinet er zit tussen de oren van de mensen in Den Haag krijgen en hebben we daar zo 

lang dat nog niet gedaan is alle recht toe om dat maar vaak genoeg te herhalen in deze raad. 

07:59:49 
Voorzitter: Dank u zeer D66, de heer Benjamins. 

07:59:53 
De heer Benjamins: Dank u wel, Voorzitter. Ja, ik had eigenlijk in eerste instantie een heel 

ander tweede termijn voor ogen en dan dat ik nu wel haal, maar vooruit. Het wereldbeeld 

van diverse fracties hier vanavond, is een net iets ander wereldbeeld dan dat van mijn 

fractie. Maar dat zal u niet verbazen, want anders dan waren we al aan de borrel. Op vijftien 

juli gaat Disneyland Parijs weer open. Sommige partijen lijken hier vanavond met hun hoofd 

al naartoe vertrokken te zijn of er op z'n minst reikhalzend naar uit te zien. En dat bracht 

mijn gedachten bij een gedicht van Siraaj Maksoedan, dat ik zal voordragen. En de titel van 

het gedicht is Morgen: "Lig in het donker te dromen. Dromen, dromen over wat er moet 

komen. Raakt het water opgedroogd of blijft het stromen? Zie geen bos, alleen maar de 

bomen. Verdien ik de straf van de wereld te belonen. Wordt langzaam paranoïde. Ik zie de 

symptomen. Ze zullen er voor me zijn. Maar wie kan het beloven? Misschien eindig ik ten 

onder en eindig ik daarboven. Maar morgen is niet beloofd en morgen is niet zeker. Mag ik 

nog discussiëren of drink ik uit de beker? De lucht wordt kouder en de vloer wordt heter. Ik 

droom over morgen, want morgen wordt beter. Morgen wordt gezellig. Morgen wordt fijn. 
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Morgen schiet het leven in een stijgende lijn. De zonnestralen zie je aan het einde van de 

mijn. Maar zal mijn tegenwoordige ik er dan nog zijn? Want de persoon die ik nu ben, is niet 

degene die ik dan ben. Ik schakel tussen fysisch met geen grip op de handrem. Ben ik dan 

een speler die niet op de bal maar op de man rent? Ben ik dan nog degene die je dan kent? 

Morgen kan een eenzame wolf leven tussen apen. Morgen kan een meisje mijn verminkte 

hart kapen. Morgen kan ik de zaden van het geluk oprapen. Maar morgen ontdek ik alleen 

als ik ga slapen". Het gedicht van Miraaj komt uit de bundel: "Doe maar Dicht maar". De 

jaarlijkse jeugdpoëziebundel van het Poëziepaleis". Mijn oprechte wens is dat wij als 

gemeentebestuur in staat blijken, om onze jeugd te kunnen laten blijven dromen en hun 

dromen waar te maken. Dank Voorzitter. 

08:02:13 
Voorzitter: Dank u zeer. De heer Dijk, SP. 

08:02:22 

De heer Dijk: Dank u wel, Voorzitter. Het neoliberalisme is failliet, althans in woord. En als ik 

vandaag probeer om een beetje een beschouwing te geven van wat we vanavond hebben 

we besproken, dan heb ik best mooie woorden gehoord van GroenLinks. Maar zoals u al een 

aantal keren van mij ook heeft gehoord: weinig concrete voorstellen voor een redeneerlijn. 

We stimuleren waar we meer van willen en ontmoedigen waar we minder van willen. En ik 

vind het zonde, want ik had graag concrete voorstellen willen zien. Van de Partij van de 

Arbeid heb ik gehoord: "Geen bezuinigingen meer". En de basisbaan en van de woningmarkt 

naar volkshuisvesting, hadden wij net een interruptie al met elkaar over. Kijk, dat zijn 

concrete keuzes die de vermarkting terugdraaien en de tweedeling in ieder geval bestrijden, 

en dat zijn in ieder geval de eerste stappen in een goede richting. En luisterde ik naar de 

ChristenUnie. Ja. Een Christelijke partij die het heeft over anticyclisch investeren, ik heb het 

u eerder ook al buiten deze zaal over gezegd, ik word daar wel enthousiast van. Het is een 

ontzettend sociaaldemocratisch verhaal, maar goed dat zijn de eerste stappen in de goede 

richting voor socialisme. En uw analyse over het neoliberalisme, een teruggetrokken 

overheid en een doorgeschoten marktwerking. En toen vroeg ik u om één maatregel, één 

maatregel die de macht van de markt zou beperken. Ik daag u uit, omdat ik uw analyse goed 

vond in het begin, dat deed ik net in een interruptie en dat blijf ik doen. Ik daag u echt uit 

om met één voorstel te komen en benader ons daarvoor, om de gemeenschapszin te 

versterken en vooral de solidariteit te organiseren en het niet over te laten aan dat briefje 

aan de deur, wat zo willekeurig is omdat iemand z'n eigen verantwoordelijkheid neemt. 

Want ik geloof er namelijk echt in dat er heel veel mensen zijn die best dat briefje op die 

deur wilde plakken omdat ze mensen willen helpen. Maar dan moeten we het organiseren 

als overheid. Daar hebben we hem voor opgericht, om die dingen te organiseren. Dus ik 

daag u uit om dat vooral te gaan doen. Aan de ene kant zeg ik tegen u: "Ik vond het jammer 

dat ik dat vandaag niet heb gezien", maar ik daag u uit en benader ons daar vooral voor. 

08:04:35 
De heer Brandsema: Voorzitter. 

08:04:37 
Voorzitter: Ja, daar komt die hoor. 
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08:04:44 

De heer Brandsema: Ja dank u wel, Voorzitter. Dank voor de woorden van de SP, maar ik was 

benieuwd welke verantwoordelijkheid dicht u de samenleving zelf toe. 

08:04:56 

De heer Dijk: Alle. Zolang er een overheid is die meewerkt. Die aan de zijde staat van mensen 

om daar waar dat nodig is en ja, je ziet dat in zo'n coronacrisis ontstaan. In één keer gaan 

ziekenhuizen met elkaar samenwerken. In één keer kan er van alles. En wat gebeurt er dan 

uiteindelijk achteraf? Dan wordt er gesteggeld over de rekening. Sorry, maar dat heeft de 

overheid toegestaan. We hebben gekeken hoe dat mag. Eerst is het mooi, we gaan met z'n 

allen klappen en mag iedereen hard werken, maar we staan potverdorie toe, dat er achteraf 

de rekening, ja, bij mensen terecht komt. En we zien het nu weer gebeuren. Dus tuurlijk zit 

alle verantwoordelijkheid in de samenleving. Maar die mensen hebben een overheid aan 

hun zijde nodig en die niet naar de macht van een Mark luistert. En dat hebben we echt te 

lang gedaan. Dus voor concrete oplossingen, bij ons staat de deur wagenwijd open. Benader 

ons. Ik zou daar heel graag met u over verder willen denken. 

08:06:00 
Voorzitter: De heer Brandsema nog een reactie? 

08:06:02 
De heer Brandsema: Ja dank u wel, Voorzitter. Ja Voorzitter, moet dan de overheid zelf een 

heel scooterverhuurbedrijf op gaan zetten, of moet de overheid kaders en regels stellen om 

de markten dat in goede banen te laten doen? Moet dan de overheid zelf een hele 

thuiszorgorganisatie gaan organiseren en in dienst nemen? Of moet de overheid ervoor 

zorgen dat de medewerkers, die dat willen, bijvoorbeeld een eigen corporatie kunnen 

oprichten? 

08:06:29 
Voorzitter: En Mevrouw Wijnja had in reactie daar ook nog een vraag over. 

08:06:32 
Mevrouw Wijnja: Ja, ook een vraag. Kijk, want ik hoorde De heer Dijk zeggen het jammer te 

vinden dat wij niet met concrete dingen komen en ik zei net ook al, het is de invulling van de 

SP om hier vandaag met een aantal moties te komen. Dat kan, maar om dan te zeggen als je 

prioriteiten geeft, u zei het heel mooi: "We stimuleren waar we meer van willen, 

ontmoedigen waar we minder van willen". Als ik dan kijk naar de regelreductie 

energieverbruik, waar de SP volgens mij vorig jaar nog heel erg blij mee was, dat we zeggen 

CO2 neutraal in 2035. Inzetten op klimaatadaptatie. Armoede tegengaan. Dat zijn ook 

allemaal dingen waar volgens mij de SP ook heel erg voor is. Dan zou ik toch niet willen 

zeggen dat dat niets is of dat dat leeg is. Dat doen we in een andere vorm dan de SP, maar 

daarmee is het niet inhoudsloos of betekenisloos. Sterker nog, zou ik willen zeggen, op een 

heel groot gedeelte van de doelen vinden we elkaar. Zijn we het misschien soms oneens 

over hoe kom je daar? Of wat is de snelste weg? Maar om net te doen alsof wij totaal anders 

in de wedstrijd staan, en een soort van tegenstanders van mekaar zijn, dat zou ik toch niet 

willen concluderen. 

08:07:41 
De heer Brandsema: Voorzitter, tot hoever reikt die valkuil van De heer Dijk in deze zaal? 
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08:07:46 

Mevrouw Wijnja: Die is heel besmettelijk. 

08:07:50 
De heer Dijk: Het is nooit onze intentie geweest om uw tegenstander te zijn. Laat dat wel 

wezen. Volgens mij hebben we ook niet gezegd dat wat het College aan het doen is, allemaal 

slecht of verkeerd is. Wat we wel heel vaak zeggen: "U zou het eens niet doen". En het is 

volgens mij onze taak, ik zie het ook als mijn taak, als grootste oppositiepartij om het u 

ontzettend moeilijk te maken. En om alles wat u zegt en doet, scherp te controleren en alles 

zoveel mogelijk naar links te trekken. En dat u niet zo ergens bij D66 uitkomt en daar lijkt het 

af en toe verdacht veel op en dat vind ik zonde. Voorzitter, het neoliberalisme is failliet, 

althans in woord. En nu nog in daad. Want het heroveren van de publieke sector, het 

verhogen van de lonen en het vergaand democratiseren, zie ik deze partijen niet doen. En ja, 

die groene scooters die moeten rood geschilderd worden. Die moeten we zelf gaan 

exploiteren. Daar moeten we geld aan verdienen als overheid. Want weet je wat het is? Wat 

er nu gebeurt, is dat we regels moeten gaan opstellen. Die moeten gehandhaafd worden en 

dat betaalt de overheid. En wie heeft de winsten? De scooterverhuurder. Die hebben de 

winsten en dat is doodzonde. Hetzelfde geldt voor de thuiszorg. Al die bureaucratie. Al die 

registratie. Allemaal kosten die aan de markt verloren gaan, en waar ook nog winst over 

gemaakt wordt. Doodzonde! Doodzonde! Het zou publiek goed moeten zijn. Het zal zorgen 

voor vertrouwen onderling onder mensen. En laat ik afronden met deze coronacrisis, die 

toont echt aan dat onze samenleving veel beter werkt als we samenwerken. En laat de SP 

nou juist de partij zijn die de eerste criticaster was van het neoliberalisme en daar moeten 

we ook met een aantal alternatieven hiervoor komen. Een aantal hebben wij gegeven in 

moties en ik wil er twee even bij langs, drie pardon: de huurdersraadpleging. 

08:09:40 

Voorzitter: Ja, want u zit al in uw blessure. 

08:09:43 

De heer Dijk: Ja, maar anders moet ik het zo meteen in de stemverklaring doen. Dat is 

ingewikkeld. 

08:09:45 
Voorzitter: Ja, maar dat gaat ook bij de stemverklaring want anders doe ik anderen onrecht. 

Dus dank voor de woordvoering en bovendien- 

08:09:49 
De heer? : [onhoorbaar] 

08:09:52 
Voorzitter: Nee, want we zijn er doorheen. Even kijken, dan ben ik bij de VVD. 

08:10:01 
Mevrouw Jacobs-Set: Dank u wel, Voorzitter. Ik ben het natuurlijk al een tijdje gewend in 

deze Raad dat ik altijd na meneer Dijk mag. En meneer Dijk is altijd een hele leuke man. En 

hij heeft sommige momenten, dan zegt die hele rare dingen. Maar goed, hij zie in ieder geval 

dat het neoliberalisme failliet was. Daar heb ik geen mening over. In ieder geval weet ik 

zeker dat het liberalisme niet failliet. Dus op zich vindt Meneer Dijk dat in ieder geval ook 

niet. Dus dat scheelt weer. 
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08:10:25 

De heer Dijk: [onhoorbaar] 

08:10:25 
Mevrouw Jacobs-Set: Wat mij betreft is er heel veel gewisseld in de eerste termijn en heeft 

het College op alle vragen zo goed mogelijk antwoord gegeven. Voor diegenen die nog niet 

gemerkt hebben, wij hebben motie vijftien aangepast. En de wethouder heeft gezegd met 

die aanpassing kan die oordeel van de Raad krijgen. Dus ik hoop dat u ook samen met de 

indieners van deze motie in ieder geval het College ook wil prikkelen om zo goed mogelijk te 

kijken en niet zo heel makkelijk ook te kijken ook zonder lastenverhoging kunnen en of we 

keuzes kunnen maken. En niet zoals Mevrouw Wijnja zei: "We doen de noodzakelijke 

dingen", want laten we in ieder geval ervan uitgaan dat iedereen vindt dat die noodzakelijke 

dingen doet. En laten we niet zeggen: "We doen de noodzakelijk dingen, maar dat wij vinden 

dat de noodzakelijke dingen gedaan worden". En volgens mij is het in deze Raad zo dat we er 

allemaal anders over denken. En wat mij betreft mag dat ook. Ik realiseerde mij dat ik nog 

niet ingegaan was op de coronamaatregelen, dus daar wil ik mijn tweede termijn ook even 

voor benutten. Maar ik zal niet vertellen wat ik daar allemaal van vind, maar we hebben het 

ook gehad over het steunpakket van de culturele sector, en daar wil ik toch nog een paar 

woorden aan wijden. Volgens mij is de culturele sector van groot belang in onze gemeente 

en weten we ook dat die zwaar getroffen zijn en zullen blijven. Gelukkig zitten we hier nou, 

en wie weet kunnen we het leed van in ieder geval deze instellingen een beetje verzachten. 

Maar waar ik in ieder geval ook wethouder de Rook een compliment wil maken, dat die naar 

aanleiding van ook een initiatief van de VVD Raad van State en Fracties samen met mevrouw 

Wilsen ook naar Den Haag is gegaan en gepleit heeft voor steun, voor het opnemen van 

ESNS in de lijst voor basisinfrastructuur, en we hebben ook gehoord dat dat gelukt is. Want 

volgens mij is dat ook één van de aantrekkelijke evenementen in onze stad, die in ieder geval 

ook een hele hoop mensen trekt en een positief expose heeft. Ik hoop ook dat het volgend 

jaar door kan gaan, in welke vorm dan ook. Maar dat draagt in ieder geval bij op aan een 

leefbare stad en gemeente, en het heeft een veel bredere werking. Voor de rest, hier wil ik 

het bij laten. Dank u wel. 

08:12:26 
Voorzitter: Dank u zeer. De heer Brandsema, ChristenUnie. 

08:12:29 

De heer Brandsema: Ja dank u wel, Voorzitter. Ja, in mijn eerste termijn heb ik al aangegeven 

dat de overheid een schild voor de zwakken moet zijn. Gelukkig zijn wij, zou ik tegen 100% 

Groningen willen zeggen, geen commercieel bedrijf, maar dienen wij als overheid het 

algemeen belang. Een schild voor de zwakken is deze gemeente ook. Elk jaar veertig miljoen 

leggen wij bij op het sociaal domein. Het Overweeghuis wat wij ondersteund hebben. De 

multiprobleemgezinnen waar wij op inzetten. De pilot van de LVV die wij doen. Het 

beschermingsbewind wat wij terug doen richting de gemeente. Dus we doen ook al hele 

goede dingen en moeten daar vooral mee doorgaan. Het volgende wat ik had gezegd was 

die sterke samenleving, Voorzitter. Dat betekent ook een verantwoordelijkheid voor die 

samenleving zelf en daar ook een stuk verantwoordelijkheid neerleggen. Dus een sterke 

overheid, maar niet persé een hele grote overheid. Daar gebeurt ook van alles rondom 

accommodatiebeleid en sociale basis waar we mee bezig zijn. De wijkbedrijven. De 
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gebiedsondersteunende netwerken. Voorzitter, en dat gebeurt allemaal wel met het heel 

erg scherp aan de wind zijn, en daar zijn we ons ook van bewust. Dat betekent als je 

verantwoordelijkheid nemen, dat je daar ook keuzes in moet maken die je liever niet maakt, 

maar waar je wel je verantwoordelijkheid in kunt nemen en moet nemen als je die kans 

krijgt. Voorzitter, dan nog het slim investeren in het anticyclische beleid. Dat moet wel op 

een slimme manier. Ik vond dat de wethouder daar ook goede dingen over zei. De financiële 

zorgen van de gemeente mogen niet boven die van de inwoners staan. Tegelijk moeten we 

ook niet naïef zijn voor wat betreft de financiële positie van de gemeente, en daar is ook 

voldoende over gezegd in de Raad al in het eerste termijn. En nogmaals, naast dit alles, moet 

ook de taart bij het Rijk groter. Voorzitter, nog een aantal vragen nog wel op basis van de 

reactie van het College over een aantal moties. Ik heb over twee moties wat vragen nog. De 

eerste gaat over motie zeventien: voorlichten en begeleiden van werkzoekenden, die wij 

mede indienen. Ik was nog even benieuwd, Voorzitter, gaat dat over preventie? Dus is het 

aanvullend aan datgene wat nu al gebeurd. En ik hoorde de wetgever aangeven dat er al 

plannen gemaakt worden. Maar ik was even benieuw of met deze motie die wij indienen, of 

dat het daarmee een stap verder gaat of is datgene wat de motie vraagt, ook al datgene 

waar nu in de plannen aan gewerkt wordt? Voorzitter, dan motie drieëntwintig over de 

leefstraten. Dat was me een beetje half ontgaan, maar ik was even benieuwd, is daar nu een 

toezegging van het College over gekomen over die leefstraten, over die motie of heb ik dat 

wellicht verkeerd gehoord. Dank u wel. 

08:15:09 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij Mevrouw de Wrede. Mevrouw Kirsten zou ik ook 

kunnen zeggen. Partij voor de Dieren, gaat uw gang. Partij voor de die gaat uw gang. 

08:15:22 

Mevrouw de Wrede: Voorzitter, als u zo doorgaat, dan zal ik u voortaan ook uw fouten 

inpeperen. Als antwoord op de vraag van De heer Benjamins, de Raad is bij de begroting 

2017 via amendement bepaald dat het minimumniveau van de algemene egalisatie reserve 

twintig miljoen euro is. Dat geld zit er nu in en dit lijkt ons het moment om deze reserve aan 

te wenden voor de noodzakelijke opgaven die voor ons liggen. We pakken dus het liquide 

deel achter het weerstandsvermogen en vullen dat zo spoedig mogelijk weer aan met een 

mogelijk positief resultaat uit de september circulaire. De heer de Rook stelde net dat alles 

wat wij hier in de gemeente doen, voor de inwoners is. Dat is vast zo, in principe, maar de 

Partij van de Dieren is van mening dat investeringen in Dudok, een nieuwe Oosterpoort, de 

Grote Markt en zeker het Akerkhof van een heel andere orde zijn dan bijvoorbeeld onze 

sociale voorzieningen op peil houden. Of armoedebestrijding. En laat dat duidelijk zijn, naar 

die laatste dingen gaat onze voorkeur uit. Wethouder Jongman stelde in haar 

beantwoording dat zij alles binnen het wettelijk kader deed. De Partij voor de Dieren vraagt 

zich in eerste instantie af of dat wel klopt. Want de uitgebreide kippenstallen in Woltersum, 

waar u zelf toestemming voor heeft gegeven, telt nu zoveel kippen dat dit intensieve 

veehouderij genoemd mag worden. Het is dus maar de vraag of dit ook volgens de Provincie 

wel mag en wij hebben hierover dan ook nauw contact met onze provinciale fractie. Wordt 

vervolgd. Nog afgezien van het feit dat dit gezonde, groene en gelukkige College het dus 

prima vindt om verder te gaan met het importeren van soja uit de amazone. Lang leve de 

Keti Koti viering. In de tweede plaats, de vossenmotie. Is het inderdaad zo dat zowel 
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landelijk als provinciaal is toegestaan om het dier te schieten. U leest voor wat onder druk 

van de jagerslobby tot stand is gekomen. Iedereen weet dat de jacht op vossen de Grutto 

niet zou redden. Sterker nog, een rookgordijn opwerpt en juist tegen het belang van de 

Grutto is. Ik zei het al in mijn woordvoering zonet, gezagsgetrouwheid is niet altijd moreel 

juist. U durft geen eigen afweging te maken en dat vinden wij zeer betreurenswaardig, want 

deze gemeente heeft veel eigen grond in bezit en u heeft het vermogen om op die grond de 

wrede en doelloze jacht op vossen te verbieden. En dat laat u achterwege en dat is 

bijzonder, bijzonder treurig. Met betrekking tot de motie over het redden van onder andere 

reekalfjes, de wethouder zei één en ander onder de aandacht te brengen binnen de 

organisatie. Dat kunnen we bijna als een toezegging geschouwen, denk ik, en dat is mooi, 

maar die codes waar volgens gemaaid wordt, die hebben hier niet geholpen. Nu moeten 

blijkbaar burgers worden ingezet om de dieren te redden. Dat kan toch niet de bedoeling 

zijn. Wij dienen de motie daarom gewoon in. Met het feit dat het College het in alles eens is 

met onze motie Door de bomen het huis niet meer zien, maar deze wel afraadt, denk ik aan 

al die mooie glossy gepresenteerde plannen, waar echter weinig concrete uitwerkingen 

instaan. Durft u misschien ook niet concreet te worden omdat u dan ook echt ergens op 

kunt worden afgerekend? En waar we in de meeste bouwplannen overigens ook weinig van 

terugzien. Ook net weer de voorgestelde flat bij de Korrewegbrug. Weer tien grote bomen 

weg. Onze motie op het kraken zullen we intrekken. Dank u wel. 

08:18:42 
Voorzitter: Dank u zeer. De motie onder numero zeven is ingetrokken en de motie onder 

vijftien, zoals zonet aangekondigd, is aangepast. Dan kom ik bij het CDA. De heer Bolle. 

08:19:00 
De heer Bolle: Ja dank u wel, Voorzitter. Mevrouw de Wrede, daar zal ik mee beginnen. Uw 

motie over commerciële evenementen, daar had u een vraag over in de eerste termijn. Toen 

had ik geen antwoord. Nu heb ik de motie gelezen en het antwoord van de wethouder 

gehoord en daar zullen we voor stemmen. Ja, ik hoor de wethouder een mooi betoog 

houden en hij noemt twee benaderingen: stoppen en afwachten of de actieve benadering. 

De heer Bushoff sprak daar ook over. Maar als ik dan vraag naar de verantwoordelijkheid 

van de gemeente, dan krijg ik het antwoord dat de gemeente al tien jaar dingen doet 

waarvoor ze te weinig geld krijgt van Den Haag, maar niet waar de gemeente zelf andere 

keuzes had kunnen maken of gaat maken. Dan kan ik niet anders concluderen dat het 

College dan zegt: "Alles wat wij doen of hebben gedaan, gaat precies zoals het moet, en we 

hebben eigenlijk geen aandeel in de problemen waarin we nu zitten". En dat is een 

teleurstellende conclusie. Want dan is die derde weg, die er volgens het CDA ook is, die weg 

en die afslag, die neemt het College dan niet. En die weg is volgens ons, die actieve houding, 

wel extra geld uit Den Haag, maar ook kritisch kijken naar de dingen die wij hier doen en van 

een aantal dingen zeggen: "Nee, dat moeten we misschien toch maar niet doen, want we 

gaan er niet over. We hebben de afgelopen jaren gezien wat er dan gebeurt. We kunnen niet 

alles betalen". En dan verwijs ik maar even naar de eerste termijn waarin Meneer Amrut die 

lijst nog maar eens opnoemde. Dan de moties, we zullen voor moties stemmen die de 

samenleving ondersteunen op de vijf punten die ik in mijn eerste termijn heb genoemd of 

waarvan we ons kunnen voorstellen dat die een lage prioriteit hebben en logisch zijn, gezien 

de financiële situatie. Ja, dan wil ik afsluiten met ja, De heer Dijk zei dat oppositie voeren 
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was, maar misschien heb ik niet goed gehoord, maar oppositie vooral ook om de coalitie het 

ontzettend moeilijk te maken. Laat ik zeggen dat het CDA vooral probeert om het beleid zo 

te krijgen dat het in onze ogen beter is voor onze inwoners, voor nu en in de toekomst. 

08:21:15 
Voorzitter: Dan kom ik bij Mevrouw Woldhuis, 100% Groningen. 

08:21:19 
Mevrouw Woldhuis: Dank u wel, Voorzitter. Ja, met enigszins verbazing hebben we naar de 

woorden van de wethouder geluisterd. Overigens ons onderzoek voor hondenbelasting in 

onze motie, lijkt net alsof de wethouder ons verwijt dat we die discussie zo vaak hebben. 

Maar Voorzitter, er zijn vijfduizend driehonderd mensen die ageren tegen deze onredelijke 

belasting. En ja mijn advies aan het College is, u kunt heel eenvoudig de discussie afvoeren 

als u dus de hondenbelasting ook met ons wil afschaffen. Maar dat doet het College niet. 

Het College verwijt ons dat we geen dekking hebben. Nee, dat klopt. Onze motie beoogt ook 

om de kaasschaafmethode toe te passen, omdat het geld gaat naar algemene middelen. Dus 

moet je ook een algemeen verhaal houden en wat ons betreft op alle terreinen een klein 

beetje inleveren. Nou dat is een hele puzzel. Dat kunnen wij als gemeente, nou ja als partij 

niet doen, dus vandaar ook een plan van aanpak. Ja, andere gemeenten kunnen dat allemaal 

wel: Rotterdam, Breda en Amsterdam. Het Groninger College wil niet eens het voorstel in 

overweging nemen en dat zien wij als onwil. Geen prioriteit. Duidelijk. Een punt voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 staat hier bijna al vast. En zal, wat ons betreft, niet 

allemaal op de kieswijzer invullen dat u tegen de hondenbelasting bent als u straks tegen 

deze motie bent, want dan slaan we dat om de oren. Dat even, punt. Dan de financiën, 

duidelijk dat u de financiën iets rooskleuriger voorstelde dan wij dachten. En in dat geval 

trekken wij motie twintig over de instelling en over de organisaties in. Over de 

stressbestendige, jeetje, ik weet de titel van onze eigen motie niet meer. Dat is 

vermoeidheid. De stressbestendigheid ervan en motie negentien over lessen trekken 

rondom corona inderdaad, zoals de uitleg van het College nu uitgeeft, daar zien we heel 

graag de analyse van tegemoet. Dus die blijft gewoon staan. Nog even een punt. Mijn partij 

en ik zijn oprecht geschrokken dat de burgemeester onze beticht van populisme. We hebben 

de afgelopen tijd duizenden mensen noodgedwongen thuis laten opsluiten. Mensen zijn 

failliet gegaan en we tasten onze grondrechten aan en dat allemaal op een zeer 

ondemocratische wijze. En ik zeg niet, absoluut niet, dat er geen begrip is voor de 

maatregelen, maar ik wil alsnog mijn stem hier in deze Gemeenteraad laten horen, omdat 

wij niet wegkijken voor de negatieve effecten. En dat u dit tegengeluid weghoond als 

populisme, alsof we tegen de samenleving zijn, waar ik zelf ook een onderdeel van ben. 

Daarmee creëert u een tegenstelling die er niet is en het lijkt nu alsof er geen tegengeluid 

mag zijn. En als die er niet mag zijn, dan verlies je draagvlak en dat vind ik ontoelaatbaar. 

Dank u wel. 

08:24:27 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik bij de Stadspartij. De heer Sijbolts. 

08:24:34 
De heer Sijbolts: Ja dank u wel, Voorzitter. Alle projecten die niet direct ten goede komen 

aan de inwoners moeten wat de Stadspartij betreft opnieuw tegen het licht worden 

gehouden wanneer we de begroting niet rond krijgen. En dat betekent, wat ons betreft, dus 
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geen lastenverhoging. Alles wat we doen, doen we voor onze inwoners, maar wat hebben 

die inwoners eraan als ze geconfronteerd worden met lastenverhogingen bovenop de klap 

van de coronacrisis? Wat hebben onze inwoners aan Dudok aan het Diep, als ze geen geld 

hebben om daar een kopje koffie te kopen? Wat hebben onze inwoners aan de 

binnenstadsplannen als ze geen geld hebben om dat daar uit te geven? Want Voorzitter, dat 

geld hebben ze niet meer, omdat die plannen veelal betaald worden door lastenverhoging. 

Maar ach, wat zou het? We kunnen in elk geval de schaapskudde nog zien grazen. De 

meerderheid van deze Raad, de coalitie heeft ook een verantwoordelijkheid voor de 

minderheid en moet de stem van de minderheid niet alleen aanhoren, maar ook een stem 

geven. De Stadspartij verwacht dan ook, nogmaals, dat de lasten van onze inwoners en 

ondernemers niet worden verhoogd bij de bespreking van de begroting. Bezint eer ge 

begint. Tot slot nog over twee moties. Met enorm veel pijn in het hart trekken wij motie 

achtentwintig in. Dat zit niet zozeer in de inhoud van de motie, maar wel in het feit dat we 

eindelijk weer een keer een motie hadden waar de Partij van de Arbeid ook op stond. Dus 

die motie is ingetrokken en hetzelfde geldt voor motie zevenendertig Neem me mee. En 

over de overige moties zult u aan ons stemgedrag zien wat we gaan doen. Dank u wel. 

08:26:38 

Voorzitter: Dan kom ik bij Student en Stad. De heer Duit. 

08:26:42 

De heer Duit: Yes, Voorzitter. Anticyclisch investeren. Here we come. Laten we in de 

toekomst blijven leren van onze lessen en logische keuzes maken, dan komen er wel. Daar 

zullen wij op blijven hameren. Dank u wel. 

08:26:54 

Voorzitter: Dank u zeer en tot slot de PVV, De heer Van Kesteren. 

08:26:57 
De heer Van Kesteren: Ja dank u wel, Voorzitter Koen. Het gaat er even om die laatste 

opmerking, waar ik van de Voorzitter geen ruimte kreeg om op te reageren. Dat ging over 

het einde van het neoliberalisme. Maar je moet constateren, Voorzitter, dat dat helaas 

vervangen worden door het cultureel Marxisme. Diversiteitspolitiek, inclusiviteitspolitiek, 

anti-racisme politiek, weg met Zwarte Piet, wit moet weg, beelden weg, geschiedenis weg, 

individuele vrijheid weg. Ja Voorzitter, dat wordt een donkere periode die op ons afkomt. 

Dan het volgende, de wethouder van Financiën heeft gezegd dat die klimaatambities al 

bijgesteld worden of zijn. Ook heeft die gezegd dat de ruimte voor bezuinigingen weg is. 

Maar Voorzitter, dan constateer ik toch dat die klimaatambities recht overeind blijven. En 

dat het College blijmoedig voorwaarts gaat met onverantwoorde investeringen in dat 

klimaatbeleid. En dan werd er nog gezegd door de wethouder van Financiën, dat Den Haag, 

dat misschien Groningen, een artikel twaalf gemeente zou kunnen worden. Dat betekent dat 

het Rijk onder financiële curatele komt, Groningen, van het Rijk. En dat dan wellicht wel 

extra geld komt voor de ambities. Nou Voorzitter, ik denk dat het iets anders gaat gebeuren. 

Dat het eerste wat dan sneuvelt, dat zijn die absurde klimaatambities. Mind my words. Dan 

graag een reactie van het College hierop. 

08:28:47 
Voorzitter: Meneer Dijk. 
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08:28:48 

De heer Dijk: Voorzitter, ik heb een vraag aan De heer Van Kesteren, want inderdaad, ik 

maak me ook druk, als het neoliberalisme echt failliet is en er moet wat nieuws komen, wat 

er dan in de plaats komt. En ik zie ook in de tendensen van de identiteitspolitiek, die toch 

vooral mensen aanspreekt op hun achtergrond in plaats van hun gedeelde voorgrond. Deelt 

u die zorgen met mij? 

08:29:09 

De heer Van Kesteren: Jazeker, want ik vind je moet niet mensen beoordelen op kleur, dus 

wat mij betreft is Zwarte Piet welkom. 

08:29:16 
De heer Dijk: Ja Voorzitter, het gaat natuurlijk ietsje verder dan Zwarte Piet en ik snap best 

een beetje waar uw zeer vandaan komt. Ik probeer het in ieder geval te begrijpen en daarom 

ook een discussie met u daarover te voeren, maar ik probeer hem ietsje verder te laten gaan 

dan alleen maar een Zwarte Pieten discussie. Ik probeer het echt te hebben over 

identiteitspolitiek, dat er politieke partijen zijn die mensen aanspreken op hun afkomst. Dus 

ik probeer bij u te zoeken of u ook een gedeelde voorgrond ergens ziet. Waar we dan met 

z'n allen heen moeten en waar inderdaad, u zegt het terecht en daar ben ik blij om, dat u 

niet mensen beoordeelt op hun kleur, maar kunt u daar iets van zeggen? Welke gedeelde 

voorgrond ziet u? 

08:29:55 
De heer Van Kesteren: Nee Voorzitter, de PVV die beoordeelt de politiek verantwoordelijken 

op het verschil maken in kleur, op afkomst en dat daar heel stringent beleid wordt gevoerd. 

Wij maken dat verschil niet. Waar wij wel voor waken, dat zijn standpunten die we hebben, 

maar dat komt in deze vergadering misschien niet aan de orde. Dat betekent dat wij tegen 

massa-immigratie zijn. Tegen EU-dictaat en dictatuur. En dat wij tegen de klimaatambities 

zijn zoals die hier de hele samenleving naar de afgrond helpt. Ja, dat zijn keuzes die wij 

maken. 

08:30:32 
De heer Dijk: Voorzitter, die ken ik. Dat weet ik. Maar die gedeelde voorgrond, daar ben ik 

even nieuwsgierig naar. Wat is die volgens de PVV? Waar gaan we dan wel heen? 

08:30:42 
De heer Van Kesteren: Wij gaan naar een samenleving die goed ingericht is voor 

voorzieningen voor de zwakkeren in deze samenleving. Dat wil de PVV. Maar het verschil 

tussen de SP en de PVV is gewoon dat de PVV dat beperkt tot een aantal mensen die hier 

perspectief kunnen bieden. Er zijn ook andere mensen die van ver zijn gekomen, maar die 

moet je ook perspectief kunnen bieden. En de SP wil de hele wereld hier binnen helpen. En 

die wil dan dat iedereen arm wordt. Dat iedereen maar zijn toelage inlevert van wat je hier 

krijgt in de Raad. En dat is dan de oplossing: iedereen arm. Nou, daar kiest de PVV niet voor. 

08:31:29 

De heer Dijk: Voorzitter, De heer Van Kesteren die mag echt van alles van de SP vinden en u 

mag ook dingen ontzettend versimpelen. Dat vind ik prima. 

08:31:36 
De heer? : [onhoorbaar] 
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08:31:39 

De heer Van Kesteren: Dan begrijpen de burgers het ook. 

08:31:40 
De heer Dijk: Maar Voorzitter, dit is echt wel een beetje geklets en daar pas ik ook echt voor. 

Ik probeer gewoon serieus een debat met u, ik vraag over uw voorgrond, komt u met jij 

bakken, vind ik zonde. Ik zeg net dat ik uw zorgen over dingen als Zwarte Piet, maar ook het 

weghalen van beelden of van straatnamen, ik kan daar echt best wel een eind in meekomen 

dat u daar zorgen over heeft. Maar ik vraag me gewoon af wat uw gedeelde voorgrond dan 

is? Hoe wilt u dan dit soort dingen wel oplossen? Waar wilt u wel heen? In plaats van alleen 

maar te gaan jij bakken, want dat kan ik ook heel goed en er is geen enkel punt. 

08:32:13 
De heer Van Kesteren: Voorzitter, dat jij bakken, daar staat De heer Dijk om bekend. Ik loop 

hier nou een jaar mee ongeveer. En wat zeg ik- 

08:32:19 
De heer Dijk: Voorzitter, dat kan ik heel goed. 

08:32:20 

De heer Van Kesteren: Mag ik even uitspreken? Ik hoor niet anders dan de SP die overal die 

zelfingenomen, vooringenomen, met iedereen de maat neemt van hoe het dan wel moet. 

Dat is het Marxisme. Nou daar kiest de PVV absoluut niet voor. Maar het is fijn dat u ook blij 

wordt van mij. Ik ga even verder. Waar was ik gebleven? Ja, ik wil nog even een woordje 

richten aan de wethouder van Sportzaken, want ik zou willen vragen aan deze wethouder of 

zij toe zou kunnen zeggen dat ze wellicht zich wil oriënteren op het leggen van contacten 

met de Sportambassadeurs waar ik het over gehad heb. Die wereldsterren. Die Groningse 

wereldtoppers die iets voor de brede sport zouden kunnen betekenen. Wellicht zou ze ook 

kunnen stimuleren in het Groninger Forum waarin deze helden in beeld, in geschrift en 

geluid worden geëerd permanent. Dat is mooi voor bezoekers die hier van heinde en ver 

heen komen. Of zij zich in wil zetten om het sportgala voor Ranomi Kromowidjojo zou willen 

realiseren, en dat zij contact zou willen opnemen met die sportpromotors die destijds ook 

de Giro Italia hier hebben heen gehaald en die dan zich kunnen buigen over de 

mogelijkheden om de Deutschland Tour voor Gronings Ontzet 2022 hierheen zouden 

kunnen halen. Dat zou ik heel mooi vinden als ze daar een reactie op zou willen geven. En 

dan ben ik helemaal tevreden, Voorzitter. Dank u wel. 

08:33:55 
Voorzitter: Dat is mooi, want u zat precies op de vijf minuten. 

08:33:58 
De heer Van Kesteren: Ja, toch? 

08:33:59 
Voorzitter: Een mooie. Dan hebben we alle fracties in de tweede termijn gehad. Ja, ik kan 

niet echt achteromkijken, maar ik heb twee vragen van de ChristenUnie genoteerd aan het 

College en één van de PVV. Dus ik wou even beginnen met wethouder Bloemhoff over 

verduidelijking op motie zeventien van de ChristenUnie. Kunt u daar nog op reageren? 

08:34:29 
Mevrouw Bloemhoff: Ja dank u, Voorzitter. Ik heb de motie er gewoon toch maar weer even 
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bij gepakt. Het eerste verzoekpunt is: samen met het UWV te onderzoeken op welke manier 

werkzoekenden de stap naar werk kunnen maken. Daar zijn we mee bezig. Verzoekpunt 

twee en drie gaat: duidelijkheid te scheppen welke stappen en welke opleiding nodig zijn om 

die carrièreswitch te maken en vervolgens werkzoekenden voor te lichten en te begeleiden 

naar werk met perspectief. Dat doen we natuurlijk deels voor de bijstandsgerechtigden. 

Maar dit verzoekpunt gaat echt over. Je bent nu in sector, bij wijze spreken, sector horeca 

aan de slag. Wat is ervoor nodig om je naar sector zorg te begeleiden? Nou, als het gaat om 

bijvoorbeeld het aardbevingsgebied, daar hebben we een kansrijk beroep voor de bouw, 

maar we hebben het overall genomen. We hebben die net aan een analyse van welke 

sectoren zijn kansrijk, door corona, zijn zwaar getroffen. Dus die verzoekpunten twee en drie 

doen we op dit moment nog niet. Het zou wel goed zijn als we dat gaan doen. Dus wat dat 

betreft zijn dat die stappen extra. 

08:35:34 
De heer Brandsema: Voorzitter. 

08:35:34 
Voorzitter: De heer Brandsema. 

08:35:37 
De heer Brandsema: Maar als er met verzoekpunt één, als daar al aan gewerkt wordt en dat 

wordt gewoon gecontinueerd, volgt daar dan vanzelf niet verzoekpunt twee en drie uit? Of 

is dat dan toch iets anders? 

08:35:51 
Mevrouw Bloemhoff: Ik weet niet wat nu uw vraag is. Volgens mij zijn wij bezig met het 

enige verzoekpunt, geeft u aan. Wilt u duidelijkheid scheppen welke stappen en et cetera, 

het College is daartoe bereid en geeft daarom oordeel Raad. Maar daar zijn we op dit 

moment nog niet mee bezig. Dat was uw vraag. 

08:36:09 
De heer Brandsema: Ja Voorzitter, goed, wij staan bij deze motie op hoor, voor alle 

duidelijkheid. Maar mijn vraag was, naar aanleiding van de eerste beantwoording van het 

College, toch een beetje van: is dit nou eigenlijk een overbodige motie omdat dit al gebeurt? 

Of voegt hij daadwerkelijk wat toe? 

08:36:22 
Mevrouw Bloemhoff: Voorzitter, ik herhaal, je zou kunnen zeggen dat eerste punt daar zijn 

wij al mee bezig. En verzoekpunt twee en drie niet, dus ik vind hem niet overbodig. Want het 

is wel iets wat we zouden moeten ontwikkelen en wat volgens mij niet overbodig is omdat 

we het nog niet doen. 

08:36:36 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan wethouder Chakor op motie drieëntwintig. Ook de vraag van de 

ChristenUnie. 

08:36:45 

Mevrouw Chakor: Volgens mij is de vraag inderdaad van de ChristenUnie een beetje in 

dezelfde lijn inderdaad als mijn collega Bloemhoff. Wat we hebben aangegeven is oordeel 

aan de Raad. We hebben inderdaad gezegd, we zullen het inderdaad onderzoeken. We doen 
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het nog niet. Dus we willen wel onderzoeken inderdaad hoe we die informatievoorzieningen 

ten aanzien van leefstraten zouden kunnen bundelen. Hoe we die zouden kunnen 

verbeteren. Maar we zeggen ook van daarbij zitten we ook aan randvoorwaarden als onder 

meer financiering. Die komt er natuurlijk ook bij kijken. En natuurlijk de gevolgen voor de 

omgeving. Dus het is oordeel aan de Raad. 

08:37:19 
Voorzitter: De heer Brandsema. 

08:37:19 
De heer Brandsema: Dus Voorzitter, het is geen toezegging van het College om dit gewoon 

te gaan doen wat de motie verzoekt. 

08:37:26 

Mevrouw Chakor: Nogmaals, oordeel aan de Raad. 

08:37:30 
De heer Brandsema: Voorzitter, geen antwoord op mijn vraag. Doet het college nu een 

toezegging op deze motie dit gewoon te gaan doen of is het geen toezegging? 

08:37:38 
Mevrouw Chakor: Nou, we willen het wel gaan doen inderdaad, maar wel onder de 

bandbreedte van welke mogelijkheden wij hebben natuurlijk van wat kan en wat niet kan. 

08:37:50 
Voorzitter: En dan de vraag van de PVV aan wethouder Jongman. 

08:38:02 

Mevrouw Jongman: Ja dank u wel, Voorzitter. De vraag over Ranomi Kromowidjojo hebben 

we eerder behandeld in een Commissie en u antwoord daarop gegeven. Dat er geen 

mogelijkheden voor waren, ondanks diverse pogingen van onzer zijde. Die plaatsen we nu in 

een andere groter bestelling voor een Deutschland Tour, die u graag wilde organiseren. Daar 

kan ik op dit moment niks over toezeggen, want ik kan dat niet inzien. Dat kost ook 

middelen en u hebt net de lijst gezien wat heel veel zaken binnen sport ook kosten, ook 

toevoegen bijvoorbeeld van accommodaties en andere zaken. Dus ik zou daar op dit 

moment niks op toe willen zeggen, maar elke initiatiefnemer met een goed plan kan zich 

natuurlijk altijd bij ons melden. En dat gebeurt ook. Nog een ander idee, wat u zegt: Eer de 

helden. Wat we wel elk jaar doen, is de helden in dat lopende sportjaar eren met ons 

Sportgala, wat waarschijnlijk niet door kan gaan. Maar dat is ook de manier om mensen die 

een prestatie van formaat hebben geleverd in het zonnetje te zetten. En we zijn natuurlijk 

heel blij met Arjen Robben, laten we daar heel eerlijk over zijn. Want dat geeft nu natuurlijk 

wel een nieuwe schwung, in ieder geval, binnen voetbal. 

08:39:00 
Voorzitter: Dank u zeer. Nee, want ik zit even nog te verduidelijken. U had nog een 

aanvullende vraag aan de wethouder. 

08:39:11 
De heer Van Kesteren: Ja, want je kunt, zoals de wethouder zegt, die sporters als die een 

goede prestatie hebben geleverd even in het zonnetje zetten. Maar ik wil juist die sporters 

vanuit het verleden ook definitief en permanent in het zonnetje zetten in een eregalerij in 
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het Forum. Dat kost weinig, maar heel wel heel veel goede uitstraling naar bezoekers die 

naar Groningen komen en die dan zeggen: "Is dat ook een Groningse sporter?". Dat bedoel 

ik en daar is blijkbaar geen bereidheid toe, hoor ik van de wethouder. 

08:39:42 
Mevrouw Jongman: Misschien goed dat ik u even het nummer geef van De heer Nijdam van 

het Forum, misschien kunt u dat plannen en voorleggen en kijken wat de mogelijkheden zijn 

binnen het beleid en- 

08:39:50 
De heer Van Kesteren: Moet ik het telefoonnummer van De heer Nijdam, die directeur, aan u 

geven of moet ik zelf initiatieven ondernemen? 

08:39:57 

Mevrouw Jongman: Het is uw initiatief. Het is ook leuk als u zelf iets kunt bereiken. 

08:39:59 
De heer Van Kesteren: Ja maar ik vraag het aan het College. Kijk, ik ben zelf heus wel actief 

buiten deze Raad hoor, want in deze Raad bereik je niks. Dus neemt u van mij aan, buiten de 

Raad gebeurt het. 

08:40:10 

Mevrouw Jongman: Ik heb niks gezegd over de activiteiten, maar laten we het even samen in 

de wandelgangen het erover hebben. 

08:40:16 
Voorzitter: Goed. Ik kijk nog even. Ik loop even alle wethouders nog een keer langs, maar ik 

heb het idee dat er geen woordvoering meer is. Wethouder De Rook, klopt dat? 

08:40:28 
De heer De Rook: Nou als u het zo zegt, meneer de Voorzitter, dan durf ik eigenlijk niet meer. 

08:40:33 
Voorzitter: Nee, dat is ook eigenlijk een heel klein beetje wel ergens de bedoeling. 

Wethouder Diks. Nee. Dacht ik al. Wethouder Van der Schaaf ook niet meer vast en zeker. 

08:40:42 
De heer Van der Schaaf: Nee. 

08:40:43 
Voorzitter: Nee. Wethouder Jongman is al aan de beurt geweest. Wethouder Bloemhoff is 

aan de beurt geweest. Wethouder Broeksma, nee. 

08:40:49 
De heer?: Waar kijkt u heen? 

08:40:53 
Voorzitter: Ja, waar zit die? Ja, daar zit die. 

08:40:55 
De heer Broeksma: Nee, dank u wel. 
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08:40:56 

Voorzitter: Nee. Wethouder Chakor is aan de beurt geweest. En dan heb ik nog een foto, en 

die is van de gemeentesecretaris. Maar ja, die zit daar eigenlijk om heel andere redenen. 

08:41:11 

Mevrouw Bronda: Ik stem de viool. 

08:41:16 

Voorzitter: Goed zo. Dames en heren, dan is eigenlijk de idee dat wij nu gaan stemmen over 

de moties. Maar daaraan gaat vooraf dat ik u per fractie nog vraag of u over enige motie nog 

een stemverklaring wenst af te leveren. Hoeft dus niet, want verder blijkt het uit uw 

stemgedrag. Maar als u zegt van nou, over één of ander punt wil ik toch nog wel even wat 

zeggen, dan is dat nu de gelegenheid. En dan pakt u alle moties in één keer. En de bedoeling 

daarvan is dat u tot een zekere selectie komt, en niet per motie dat allemaal langs gaat 

lopen. De fractie van GroenLinks, wenst u nog ergens een stemverklaring af te leggen? Dat is 

gemengd. 

08:42:01 
Mevrouw Wijnja: Ja, sorry. 

08:42:02 
Voorzitter: Dat zijn andere. 

08:42:03 
Mevrouw Wijnja: Ik geef het woord aan- 

08:42:05 
Voorzitter: Dat moet u zelf maar even verdelen onder elkaar. Ja, meneer Sietsma begint 

dan? 

08:42:11 
De heer Sietsma: Ja dank u wel, Voorzitter. Ik wil heel graag iets zeggen over de motie acht: 

De trofeejacht. GroenLinks voelt zich niet zo thuis bij de context die de Partij voor de Dieren 

schetst over die jacht op vossen. Maar wij gaan die motie wel steunen omdat wij het 

afschieten van vossen niet nuttig vinden. Motie nummer veertien: Next County, gaan wij 

niet steunen. Dat is niet omdat wij het doel niet toejuichen, wij juichen het zeer toe als de 

landbouw minder intensief en natuur inclusiever wordt, maar een verbod lijkt ons niet 

productief om medewerking van boeren te krijgen. En dan motie zesentwintig: Groningen 

Paardenstad. Als en voor zover de Paardenstad zo onlosmakelijk met de stad is verbonden 

als die motie schetst, dan zou een uitspraak van deze Raad overbodig moeten zijn. Maar 

principiëler is dat een zo eenzijdige uitspraak over wat deze gemeente is, ons ongepast lijkt. 

Daarom maakte ik een motie, nummer achttien, die wijst op wat onze gemeente ook 

allemaal is. Niet alleen een stad, maar ook dorpen met grote culturele verscheidenheid. 

Maar die motie is gelukkig opgevallen. Dus ik hoef hem niet in te dienen. 

08:43:29 
Voorzitter: Meneer van Hoorn ook nog. Ja, gaat uw gang. 

08:43:32 
De heer Van Hoorn: Aangaande motie vier: Uitstel extra leidinggevenden sport nul vijftig. Wij 

kunnen ons in principe vinden in de strekking van deze motie. Maar na de toelichting van 
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het College dat het meer behelst dan alleen het aanstellen van extra leidinggevenden, maar 

ook gaat om aansturing qua veiligheid en toezicht op de werkvloer, zullen wij niet voor deze 

motie stemmen. 

08:43:54 
Voorzitter: Zijn er nog andere leden van GroenLinks? Ja, gaat uw gang. 

08:43:58 
De heer ? : Ja dank u, Voorzitter. Drie stemverklaringen, eerst voor motie éénendertig: Een 

ezel stoot zich in het gemeen. Deze steunen wij van harte, de motie van de SP. Is ook, gezien 

de reactie van het College, een heel goed voorbeeld volgens mij van niet neoliberaal 

handelen. Even kijken, motie achtendertig: Wijs. Steunen wij ook van harte. Wij denken dat 

Wijs veel kan doen en de studenten veel kunnen doen in de gemeenschap in Groningen. Wij 

wensen het College veel wijsheid toe met het bekijken daarvan. En tenslotte de motie: Zeer 

hoge prioriteit van inkomsten van de SP, die ondersteunen wij ook. Zien wij als een steun in 

de rug voor de wethouder. Wel sluiten wij ons aan bij de woordvoering van de wethouder 

dat één van de overwegingen die erin stond niet helemaal correct is. Tot zover. 

08:44:45 

Voorzitter: Dank u zeer. Nog andere leden? Nee. Dan kom ik bij de fractie van D66. Nee, u 

krijgt allemaal nog een beurt. Fractie van de Partij van de Arbeid, nog ergens een 

stemverklaring? Niet het geval. Dan de fractie van D66, nog ergens een stemverklaring? Ja, 

gaat uw gang. 

08:45:08 
De heer Benjamins: Ja Voorzitter, bij motie vijf: Vervroegde keuze voor Kardinge. Wij zullen 

deze motie niet steunen omdat we graag voor beide scenario's willen zien wat er is gedaan 

met de opmerkingen in de Commissie over de verbinding van het sportcentrum met de 

fysieke omgeving. De link met de ongeorganiseerde sport en de relatie met de professionele 

sportaanbieders rondom het sportcentrum. Dank u. 

08:45:26 
Voorzitter: Nog andere? Niet. Dan kom ik bij de SP. 

08:45:31 
De heer Dijk: Ja eentje, Voorzitter. Dat is motie dertig. Die hebben we vorige keer 

ingetrokken om hem vandaag weer in te dienen. Ik had gezegd dat ik alle 

huurdersverenigingen zou gaan bellen afgelopen week. Heb ik geprobeerd. Ik heb er één 

gesproken: Wierden en Borgen Hoogkerk. En die vinden dit een heel goed idee. En ik ben me 

rot geschrokken van de andere. Die hebben niet gereageerd. Telefoon niet opgenomen. 

Telefoon niet teruggebeld. En dat kan gebeuren, maar er zitten er twee tussen, grote van de 

Huismeesters en Nijestee en die hebben gewoon adviseurs die hun ondersteunen in dienst 

en volgens mij is dat een grote bevestiging waarom een huurdersraadspleging over 

zeggenschap een ontzettend goed idee is. Dus daarom ga ik deze motie zeker indienen 

vandaag. 

08:46:18 

Voorzitter: VVD. 
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08:46:21 

Mevrouw Jacobs-Set: Ja Voorzitter, ik zal zelf twee stemverklaringen afgeven en mijn 

linkerbuurvrouw en mijn rechterbuurman ook. Eerst over anticyclisch investeren, die zullen 

wij niet steunen maar wij roepen de indieners op om deze in hoogtijdagen nogmaals in te 

dienen. Dan zullen wij hem wel steunen. Ten aanzien van de hondenbelasting steunen wij 

uiteraard onze eigen motie. Vervolgens zullen wij de motie, mocht die het niet halen, van 

100% steunen en wij steunen de motie van de SP niet. En dat heeft niet te maken dat we de 

afschaffing niet willen, maar wij vinden het nu akkoord gaan met een afschaffing van tien 

jaar, wat ons betreft, veel te lang. 

08:46:58 
Voorzitter: Dan linkerbuurvrouw. 

08:47:01 

Mevrouw ?: Dank u wel. Voorzitter. Ik heb een stemverklaring bij motie tweeëntwintig over 

de laptopregeling. Wij steunen wel de strekking van die motie, maar wij hebben de indruk 

dat het College daar voldoende zich van bewust is en daar bovenop zit en zorgt dat er geen 

kinderen op basisscholen problemen hebben daarmee. En eenzelfde stemverklaring eigenlijk 

voor motie drieëndertig over een hoge prioriteit voor inkomensondersteuning en 

armoedebestrijding. Wij zien dat dat een probleem zou kunnen zijn voor mensen met de 

coronacrisis, dat er extra problemen ontstaan. Maar ook daarvan hebben wij de indruk dat 

het College daar bovenop zit. Dus wij stemmen tegen die moties. 

08:47:36 
Voorzitter: En de rechterbuurman 

08:47:38 
De heer Boter: Dank u wel, meneer de Voorzitter. Motie vijf over Kardinge, wil onze fractie 

nog even stemverklaring uitbrengen. Op zich de lagere plankosten, daar zijn we het wel mee 

eens met de Partij voor de Dieren, mits dat op het publieke domein ligt. Maar we zijn wel 

voor een onderzoek naar een breder perspectief van Kardinge, want er zouden ook private 

investeerders geïnteresseerd kunnen zijn. En publiek en privaat zou je best wel wat meer 

mogelijk kunnen maken. Eventueel een avonturenpark. Dan nog motie zestien van de 

verlengde schooldag. Daar staan we bij op, maar om het nou niet een heel 

sociaaldemocratisch verhaal van alleen De heer Bushoff te laten, wou ik er toch nog wat 

over zeggen. Want dat gaat niet enkel en alleen om het feit dat mensen die een achterstand 

hebben of die een minder kansrijke positie hebben daar bij gebaat zijn, het gaat ons juist ook 

om, heel liberaal, ook al is het een verlengde schooldag, dat iedereen zijn kansen moet 

kunnen vergroten. Alleen bij die specifieke ding is dat dan alleen wat meer in de noordelijke 

wijken en dat is op zich prima en daar hebben de Heer van der Laan en mijn naamgenoot De 

heer Omkoops zich ook al sterk voor gemaakt in de vorige periode. 

08:48:37 
Voorzitter: Partij voor de Dieren. 

08:48:45 
Mevrouw de Wrede: Ja dank u wel, Voorzitter. Stemverklaring over de motie van de SP ten 

aanzien van het inleveren op de Raadsvergoeding. Wij zullen daarop tegenstemmen en we 

willen toch even uitleggen waarom we dat zullen doen. Tijd is geld en als je dit een beetje 
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goed wil doen, dan ben je met twintig uur in de week nog niet klaar. U hoort ons niet klagen 

over, ik zie De heer, over de hoogte van de Raadsvergoeding, maar hier dient wel bij te 

worden opgemerkt dat als je bijvoorbeeld kinderen hebt, je er moeilijk nog iets anders bij 

kan doen. Iets waar je bijvoorbeeld een pensioen mee zou kunnen opbouwen, wat je met 

een Raadsvergoeding niet doet. Net zo min als je er vakantiegeld voor krijgt of recht op WW 

of ontslagbescherming. Dus vandaar. Dan nog een reactie op motie nummer zeventien van 

onder andere de Partij van de Arbeid. Voor die motie zullen wij wel stemmen. Maar we 

willen toch nog reageren op de uitlatingen over arbeid van De heer Bushoff. Die noemt 

arbeid de beste manier om een inkomen te genereren. Maar in onze optiek zou dat niet zo 

moeten zijn. In weze is het huidige systeem discriminerend voor mensen die essentieel werk 

doen als het huishouden, kinderen opvoeden, of mantelzorg verlenen voor kwakkelende 

ouders. Het is alsof hun arbeid er niet toe doet. Het systeem zou moeten veranderen. 

Bijvoorbeeld, een basisinkomen. Maar desondanks zullen wij nu motie zeventien steunen. 

08:50:28 
Voorzitter: Het CDA. 100% Groningen nog ergens een stemverklaring? 

08:50:36 

Mevrouw Woldhuis: Ja Voorzitter, ik heb vierendertig stemverklaringen. 

08:50:39 
De heer ? : Eentje over de hondenbelasting. 

08:50:47 

Mevrouw Woldhuis: Een paar over hondenbelasting. Nee hoor, het valt mee. Eentje gaat 

even over de commerciële evenementen op eigen benen. Ik moet toch helaas de droevige 

mededelingen doen aan mijn buurman dat wij niet zo... jeetje, ik ben zo moe. God. Dat wij 

tegen deze motie zijn vanwege het neveneffect dat startende evenementen het anders niet 

kunnen betalen. Of moeilijk van de grond komen. Sorry buurman. 

08:51:23 
Voorzitter: Stadspartij. 

08:51:26 
De heer Sijbolts: Ja Voorzitter, ik beperk me even tot de motie over de hondenbelasting van 

de SP. Tien jaar duurt ons wel te lang, maar het is misschien altijd wel beter dat het wel 

wordt afgeschaft dan niet. Dus wij zullen die motie wel steunen. 

08:51:39 
Voorzitter: Student en Stad. 

08:51:43 
De heer Duit: Ja Voorzitter, over motie elf: Minder inzet op fietsparkeren. Het lijkt ons 

inziens juist goed om het fietsparkeren in goede banen te blijven leiden, dus die zullen wij 

niet steunen. En motie negenentwintig van de SP over afbouw van de hondenbelasting. Dat 

is de enige hondenbelasting die wij niet zullen steunen want wij vinden dat dat een 

doelbelasting moet worden of volledig afschaffen. Geen afbouw, daarom geen steun. 

08:52:05 
Voorzitter: En tot slot de PVV. 
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08:52:05 

De heer Van Kesteren: Dank u wel. Voorzitter. Voorzitter, de PVV-fractie steunt moties die 

recht doen aan het geluk van de inwoners en wij zullen moties niet steunen die link hebben 

met contraproductief en duur klimaat sekte-achtige strekking. En moties met een cultuur 

marxistische strekking. Want dat zijn moties die de inwoners van Groningen minder gelukkig 

zullen maken, dus vandaar Voorzitter, en we zijn volksvertegenwoordiger, ja dat kunnen we 

dus niet steunen. Vandaar. Dank u wel. 

08:52:44 
Voorzitter: Dank u zeer. 

08:52:44 
De heer Brandsema: Voorzitter, zou de ChristenUnie ook nog een stemverklaring mogen 

doen? 

08:52:48 

Voorzitter: Ben ik u vergeten? 

08:52:50 

De heer Brandsema: Ja, helaas wel. 

08:52:51 
Voorzitter: Hoe kan het? 

08:52:53 
De heer Brandsema: Kan de beste overkomen, Voorzitter. 

08:52:55 
Voorzitter: Ja. Gaat uw gang. 

08:52:56 
De heer Brandsema: Ja, ik beperk het even tot de twee moties waar ik ook zojuist nog in het 

tweede termijn wat vragen over stelde. Mijn fractie vindt motie zeventien nog steeds dat 

daar een extra op zit, op het beleid. Dus die steunen wij en motie drieëntwintig over de 

leefstraten, dat vinden wij ook een goede richting, dus die steunen wij ook. Dank u wel. 

08:53:16 
Voorzitter: Dank u zeer. Dan wou ik nu overgaan tot stemming. En ik maak u attent op de 

boekhouding. Ja. Wij beginnen de stemming niet met motie één van 100% Groningen: Naar 

een rechtvaardige toekomst, maar wij beginnen de stemming met de meest verstrekkende 

motie over de hondenbelasting. En dat is de motie van de Stadspartij en anderen onder 

nummer zevenentwintig. Onder nummer zevenentwintig, dat is de eerste motie die in 

stemming zal worden gebracht. Daarna volgt de motie onder negenentwintig: Afbouw 

hondenbelasting. En dan komt motie één van 100% Groningen: Naar een rechtvaardige 

toekomst. zevenentwintig, negenentwintig, één. Ik heb genoteerd dat motie numero zeven 

is ingetrokken. Motie numero vijftien is aangepast. Motie numero twintig is ingetrokken, 

achtentwintig is ingetrokken en zevenendertig is ingetrokken. Neem me mee. Ja. Zijn er nog 

andere moties die u wenst in te trekken? Nee? Dan gaan we volgens mij nu stemmen. Ik 

begin met de motie onder nummer zevenentwintig, ingediend door onder andere de 

Stadspartij. We hebben afgesproken in het presidium dat ik niet meer het hele dictum ga 
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voorlezen, en dat is dus de motie: Hondenbelasting, weg met die belasting. Nummer 

zevenentwintig, ik open de stemming. 

08:56:06 
Voorzitter: Ik sluit de stemming. Drieënveertig stemmen uitgebracht. Voor: achttien. Tegen, 

drieënveertig min achttien is vijfentwintig volgens mij. Ja, ik kan het niet helemaal goed zien. 

Motie is dus verworpen. Dan de motie onder nummer negenentwintig van de SP, en dat is 

de afbouw van de hondenbelasting. Open de stemming. 

08:57:09 
Voorzitter: Ik sluit de stemming. Uitgebracht: drieënveertig stemmen. Voor: elf. Tegen: 

tweeëndertig. Motie is verworpen. Komen we bij motie onder numero één, 100%: Naar een 

rechtvaardige toekomst. Ik open de stemming. 

08:58:01 
Voorzitter: Ik sluit de stemming. Uitgebracht zijn drieënveertig stemmen. Voor: zestien. 

Tegen: zevenentwintig. Motie verworpen. Motie onder numero twee. PvdA, SP, GroenLinks 

en 100%, bezuinigingen. Sorry? 

08:58:22 
De heer ? : [onhoorbaar] 

08:58:25 
Voorzitter: En Student en Stad. En dat is de motie: Bezuiniging door corona voorkomen en 

anticyclisch investeren mogelijk maken. Ik open de stemming. 

08:59:11 

Voorzitter: Ik sluit de stemming. Voor: vijfendertig leden. Tegen: acht. Drieënveertig 

stemmen uitgebracht. Motie is aanvaard. Motie onder drie van de Partij voor de Dieren: 

Door de bomen het huis niet meer zien. Ik open de stemming. 

09:00:04 
Voorzitter: 43 stemmen uitgebracht. Ik sluit de stemming. Vóór twaalf, tegen 31, motie 

verworpen. Motie onder nummer vier van Partij voor de Dieren, VVD en Stadspartij: ''Lage 

prioriteit extra leidinggevende sport vijftig''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór 

zestien, tegen 27, motie verworpen. Een motie onder vijf van de Partij voor de Dieren: 

''Vervroegde keuze voor Kardinge''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Uitgebracht 

43 stemmen. Vóór negen, tegen 34, motie verworpen. 

09:01:49 
Voorzitter: Dan motie onder zes van Partij voor de Dieren, Stadspartij en Honderd Procent: 

''Serieuze keuze tussen verbouwen en nieuwbouw Oosterpoort''. Ik open de stemming. 

Stemming gesloten. Elf vóór, tegen 32, motie verworpen. Motie nummer acht, Partij voor de 

Dieren: ''Geen trofeejacht op gemeentelijke gronden''. Ik open de stemming. En ik sluit de 

stemming. Vóór veertien leden, tegen 29, motie verworpen. Motie onder nummer negen. 

Partij voor de Dieren en Honderd Procent: ''Geen extra scanauto's''. Ik open de stemming. Ik 

sluit de stemming. 43 stemmen uitgebracht. Vóór zes, tegen 37, motie verworpen. 

09:03:59 
Voorzitter: Dan zijn we bij motie tien, Partij voor de Dieren. Dat gaat over ''De commerciële 

evenementen op eigen benen''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. 43 stemmen 
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uitgebracht. Vóór 26, tegen 17, motie is aanvaard. Motie elf. Partij voor de Dieren en 

Honderd Procent: ''Minder inzet op fietsparkeren''. Ik open de stemming. 43 stemmen 

uitgebracht. Vóór vier, tegen 39. Dat betekent dat de motie is verworpen. Motie onder 

nummer twaalf van de Partij voor de Dieren: ''Wie één ree redt, redt de hele wereld''. Ik 

open de stemming. 43 stemmen, vóór drie, tegen veertig. Motie verworpen. 

09:06:27 
Voorzitter: Nummer dertien van de Partij voor de Dieren en de Stadspartij: ''Geen aankoop 

en of verplaatsing van woonschepen Diepenring''. Ik open de stemming. 

09:07:20 
mevrouw 1: Ja. 

09:07:20 

Voorzitter: Ja. 43 stemmen uitgebracht. Vóór zeventien, tegen 26, dus verworpen. De motie 

onder veertien, Partij voor de Dieren: ''Next county''. Ik open de stemming. Ik sluit de 

stemming. 43 stemmen uitgebracht. Acht vóór, zes tegen, de rest, dat betekent dat de motie 

is verworpen. Vijftien: dat is de ''Aangepaste tekst'' van VVD, Stadspartij, Honderd Procent 

en Partij voor de Vrijheid. Ik open de stemming. Vóór negentien, tegen 24. Totaal 43, 

waarmee die is verworpen. Nummer zestien, een motie: ''Verlengde schooldag'' van de PvdA 

en de VVD. Ik open de stemming. Moeten jullie een foto maken van de uitslag? Staat die 

erop? Ja, ja, oké. Dan heeft de raad deze motie unaniem aanvaard. 

09:10:05 

Voorzitter: Dan zeventien. PvdA, ChristenUnie, SP en Stadspartij: ''Voorlichten en begeleiden 

werkzoekenden naar kansrijke beroepen in coronatijd''. Ik open de stemming. Nog een keer 

een foto. Unaniem aanvaard. Negentien: leren, ''Leren van het corona tijdperk'' van Honderd 

Procent Groningen. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór 24, tegen negentien, 

motie is aanvaard. Dan de motie onder nummer 21. CDA, GroenLinks, PvdA, D66, 

ChristenUnie: ''Lief en leed straten''. Ik open de stemming. Ook unaniem aanvaard. Motie 

22: ''De laptopregeling voor het basisonderwijs'' van CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid, 

SP, D66, Stadspartij. We zijn er. 39 vóór, tegen vier, dat betekent dat de motie is aanvaard. 

09:14:11 
Voorzitter: Dan motie 23: ''De verankering van leefstraten aanpak'' van GroenLinks, Partij 

voor de Dieren, Partij van de Arbeid, Student en Stad en D66. Ik sluit de stemming. Vóór 31, 

tegen 12, 43 stemmen uitgebracht. Motie aanvaard. Dan de motie onder nummer 24: 

''Beleid op basis van eensgezindheid'' van de Partij voor de Vrijheid. Ik open de stemming. Ik 

sluit de stemming. Vóór elf, tegen 32, 43 stemmen uitgebracht. Motie verworpen. Dan ben 

ik bij nummer 25 van Partij voor de Vrijheid en Honderd Procent Groningen: ''Heroverweeg 

de coronawet''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór twee leden, tegen 41, 

motie verworpen. 

09:17:36 
Voorzitter: Dan de motie onder nummer 26 van Partij voor de Vrijheid, Stadspartij, VVD, 

Honderd Procent Groningen: ''Groningen waarden stad''. Ik open de stemming. Nu zijn we 

er. Vóór negen, tegen 34, 43 stemmen. Motie verworpen. Kom ik bij motie onder nummer 

dertig. Dat is de ''Huurdersraadpleging'' van de SP, de Stadspartij en Partij voor de Dieren. Ik 

open de stemming. Ik sluit stemming. Vóór tien, tegen 33, motie verworpen. Motie onder 
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nummer 31 van de SP: ''Een ezel stoot zich in het gemeen niet twee keer aan dezelfde steen, 

het JeugdWerk- Garantieplan''. Ik open de stemming. Daar is het, unaniem aanvaard. 43 

uitgebrachte stemmen. 

09:20:26 
Voorzitter: Motie onder nummer 32: ''Een extra impuls voor beheer en onderhoud''. Ik open 

de stemming van de SP, CDA en Stadspartij. Vóór twaalf, tegen 31, 43 stemmen. Motie 

verworpen. 

09:21:07 
De heer van Zoelen: Voorzitter. Ik word geacht tegen te hebben gestemd. 

09:21:15 
Voorzitter: Wat is er aan de hand? De heer van Zoelen. 

09:21:22 
De heer van Zoelen: Ik word geacht tegen te hebben gestemd. 

09:21:29 
Voorzitter: Oh. Nou, dan gaan we even dat corrigeren. Dan betekent het dus vóór elf en 

tegen 32. Dan klopt het. Dan zullen we dat handmatig corrigeren. Volgens mij ben ik aan 

motie 33 toe: ''De prioriteit voor inkomensondersteuning, armoedebestrijding en preventie'' 

van de SP. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór 39, tegen vier, motie aanvaard. 

Dan ben ik bij motie 34 van de SP: ''Solidariteit tijdens coronacrisistijd''. Ik open de 

stemming. Zo zie je hoe dicht de dingen bij elkaar liggen. Himmelhoch ~ und zum Toden 

betrübt. Net een unanieme motie van de SP en nu één verworpen met alleen de stemmen 

van de SP voor. 

09:24:04 
Voorzitter: Maar wel strijdend ten onder, hè? Yes, heel goed. Ja, kunnen we ook een foto 

van maken. Dan kom ik bij motie nummer 35 van GroenLinks: ''Meer ruimte voor de 

minima''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór 38, tegen vijf, 43 stemmen 

uitgebracht. Betekent dat de motie is aanvaard. Dan ben ik bij motie 38 van Student en Stad 

en GroenLinks: ''Wijs me de weg''. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Vóór 36, tegen 

zeven- 

09:26:18 
mevrouw 2: Voorzitter, ik word geacht tegen te stemmen. Maar hij doet het niet. 

09:26:28 
Voorzitter: Ik was nog net halverwege de zin. Ik ga toch eens die batterijen controleren. 

Maar het betekent dat vóór 35 hebben gestemd en tegen acht. 35, acht, want de correctie 

komt van de VVD op deze uitslag. Dat gaan we handmatig invoeren. Desalniettemin is de 

motie wel aanvaard. Dan hebben wij volgens mij nog drie dingen te doen. In de eerste plaats 

het Raadsvoorstel zelf en het steunpakket coronacrisis en het woord aan de nestor. Het 

voorstel zelf. Wenst iemand daar nog een stemverklaring over af te leggen? Nee? Dan gaan 

we naar het voorstel zelf. Gaan we stemmen over de ''Begrotingswijzigingen Financieel 

Meerjarenbeleid'' en de ''~circulaire''. Het zijn, volgens mij is dat één besluit. Drie besluiten? 

Oh, drie besluiten. 
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09:27:49 

Voorzitter: Eerst de begrotingswijziging van het eerste kwartaal 2020. U besluit de 

begrotingswijzigingen vast te stellen, de Gemeentebegroting 2020 op programmaniveau 

overeenkomstig te wijzigen en Romeinse drie als meerjarige exploitatieprojecten aan te 

merken, vernieuwing applicatie sociaal domein. Alleen dus begrotingswijzigingen eerste 

kwartaal. Ik open de stemming. Ik sluit de stemming. Dat is aanvaard met veertig. Ja, maar 

wie is, ik zie de Stadspartij tegen en ik zie de PVV tegen. Ja, dat zijn de tegenstemmers. Drie 

leden tegen, twee fracties. En vóór 40 stemmen. Dat is dus aanvaard. 

09:29:02 
Voorzitter: Dan het Financieel Meerjarenbeleid 2021- 2024. U besluit de financiële 

consequenties uit de autonome ontwikkelingen op te nemen in het meerjarenbeleid, 

belastingtarieven te corrigeren, de lonen en prijzen te indexeren en het Financieel 

Meerjarenplan als uitgangspunt te nemen voor de Ontwerpbegroting. 43 stemmen 

uitgebracht. Vóór veertig, tegen de fracties van PVV en Stadspartij, drie leden. En daarmee is 

het aanvaard. 

09:30:03 
Voorzitter: En tot slot de ~ circulaire tweeduizendtwintig waar u wordt gevraagd te besluiten 

het voorgestelde onder Romeinse één tot en met 21 over te nemen. Ik stel u voor dat wij 

niet 21 stemmingen doen. Dat is unaniem aanvaard. 43 stemmen. Dan hebben we besluit 

punt b, dat gaat over het steunpakket in de coronacrisis. En u besluit een budget van één 

punt 425 miljoen beschikbaar te stellen als cofinanciering, enzovoorts. Ik open de stemming. 

Ik moet even kijken want Honderd Procent Groningen is weg. Heeft iedereen z'n stem nu 

uitgebracht? De heer Loopstra. Ja, maar het is een lange zit, hè? 

09:32:50 
Voorzitter: U stemt wel mee, Mevrouw Woldhuis? Ja? Jaren gaan tellen, hè? Nee, ik had, 

nee, voor de goede orde administratief is de stemming gesloten, maar ik had het nog niet 

gezegd. Daarom zeg ik het altijd. Dat betekent dat ik even naar de Heer Loopstra kijk, wilt u 

graag voor stemmen? Ja? Mevrouw Woldhuis, ook voor? Ja? Dan noteren we dat het 

unaniem is aanvaard met 43 stemmen. Nou, ik heb het gevoel ergens dat we er bijna 

doorheen zijn. Ware het niet dat onze nestor, de heer Amruth Sijbolts, nog een paar 

woorden tot ons gaat richten. Gaat uw gang. 

09:34:09 
De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Volgens mij lijkt het al bijna op een slechte 

voorstelling, omdat de eerste mensen al weglopen. En ik ben nog niet eens begonnen. Ik was 

graag daarachter het katheder gaan staan, maar dat ding lijkt te hoog of uw nestor te klein. 

Dat laat ik even in het midden. Goedemorgen, dames en heren. In opdracht van uw 

presidium heb ik de eer en genoegen om u in dit theater toe te spreken voordat u aan het 

welverdiende reces begint. Ik was overigens ook liever naar huis gegaan, hoor. Ik begin met 

het goede nieuws. Ik heb flink geschrapt in mijn tekst. Want om dit tijdstip zit een beetje 

nestor in de kroeg. En dan overigens liever met een pilsje dan met een advocaatje, maar 

goed. 

09:34:49 
De heer Sijbolts: Dan het slechte nieuws, helaas na afloop geen borrel vanwege de 
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coronamaatregelen. Maar toch mag deze tropische nestor u mededelen dat er een tropische 

verrassing zal worden rondgedeeld gedurende mijn toespraak. En die zou dan nu moeten 

binnenkomen. En die verrassing is natuurlijk extra welverdiend, omdat de coronacrisis een 

grote impact heeft gehad, overigens geldt dat ook voor het reces waar u recht op heeft. 

Want dat heeft een grote impact gehad in de Groninger samenleving, op het functioneren 

van de Raad en het College. En ook op uw privéleven. 

09:35:28 
De heer Sijbolts: En we zijn volgens mij allemaal blij dat we weer fysiek kunnen vergaderen. 

Want voor een nestor, mag ik dat, dan nog wat jong zijn, dat digitale gedoe, dat vond ik ook 

drie keer niks. De eerste test duurde drie en een half uur omdat de techniek haperde. En 

vervolgens door een storing moesten we nog een keer anderhalf uur wachten. Maar wat 

misschien nog wel erger was, dat we gedurende die drie en een half uur tegen de buik van 

een niet nader te noemen collega Raadslid aan moesten nakijken. Ik noem verder geen 

namen. Het is altijd degene die wijst wie het betreft, de heer Loopstra. Maar wat natuurlijk 

wel leuk was, was om een kijkje te nemen in de verschillende huiskamers, keukens. 

09:36:13 

De heer Sijbolts: Hier en daar zag ik eens een keer een poppenhuis van de heer Bolle 

voorbijkomen tijdens een ~vergadering. Had ik natuurlijk niet mogen zeggen, die 

vergadering was niet openbaar. En nu zijn we te gast in de kleine zaal van de Oosterpoort, 

de plek waar normaal gesproken muziek klinkt. Of dat ook geldt voor al uw bijdragen, voor 

de kijker thuis zal het niet altijd als muziek in de oren hebben geklonken, denk ik. Ik laat dat 

misschien maar beter in het midden. Daar komen de tropische verrassingen. Met de kleur 

van deze bankjes lijkt het wel een beetje op het Engelse Lagerhuis vond ik zelf. En wat dat 

betreft mag onze voorzitter wel vaker ''order, order'' roepen. 

09:37:00 
De heer Sijbolts: En over dat Engelse Lagerhuis en dat roepen gesproken, nou komt er als het 

goed is een plaatje. Want deze Gemeenteraad kent een mooie traditie, een jaarlijkse prijs. 

Dat heeft niks te maken met sportieve prestaties tijdens bijvoorbeeld een voetbaltoernooi 

voor Raadsleden. Nee, het is de jaarlijkse mopperprijs. En in de Oude Nieuwe Raadszaal 

roerden twee heren zich menigmaal. Met geluid en gebaren. En hier doen ze dat overigens 

ook. En eigenlijk zouden we zo'n balkon hier prima kunnen bouwen. Maar ik denk niet dat ik 

daar van u budget voor zal krijgen. En ach, dan mag het volgende plaatje in beeld. De 

winnaars zitten in deze zaal eigenlijk altijd wel redelijk op hun plek. 

09:37:49 

De heer Sijbolts: De winnaars van de jaarlijkse trofee Waldorf en Statler zijn de heer Rubens 

en de heer Bolle. Aangezien het applaus, heeft de jury zijn werk goed gedaan. Onder leiding 

van een nog redelijk nieuwe burgemeester en een kersverse griffier die de wind er al lekker 

onder hebben, beginnen we naar het, na het reces aan een nieuwe werkwijze. Want onze 

werkwijze ~lijnstromen ~ volle agenda's deden wenkbrauwen al menigmaal fronsen. We 

weten allemaal dat burgemeesters af en toe een stevige eigen wil en mening hebben. En dat 

mag ook. Maar af en toe leidt dat weliswaar tot wat verwarring over de manier van 

bespreken van bijvoorbeeld agendapunten, moties en amendementen. 
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09:38:41 

De heer Sijbolts: Meneer de burgemeester, ik wil u toch iets meegeven. Bij te veel 

veranderingen in één keer, dan raakt deze Raad in paniek. Verandering gaat hier langzaam. 

Dat moet voorzichtig, geleidelijk, anders gaat het mis. En voor je het weet zijn we terug bij 

af. Net zoals die vinylplaten eigenlijk, zeg maar. En dat leidt ook tot onvrede, met name bij 

de heer Brandsma van de ChristenUnie. Die zit nu standaard met een stopwatch in zijn hand 

tijdens de Raadsvergadering om te kijken of hij wel genoeg spreektijd krijgt. Stiekem zijn we 

ook al wel een beetje begonnen met de nieuwe werkwijze. Leuk, hè? 

09:39:17 
De heer Sijbolts: Maar deels ook noodgedwongen door de coronacrisis. En wat ook nieuw is 

in deze Raad, is dat we uitermate goede inhoudelijke debatten hebben over de inhoud. En 

dat was uw nestor al heel lang niet meer gewend. Zo leren we steeds meer over de inhoud 

van het Marxisme, het liberalisme, het socialisme, het neoliberalisme en daar kwamen 

vandaag nog het cultuur Marxisme en solidariteit via onze ~bij. Ik vermoed dat de SP-fractie 

ons zal aanbevelen om tijdens het reces een boek van Karl Marx te gaan lezen. D66 adviseert 

ons waarschijnlijk een boek van Jan Terlouw, De Kloof, bijvoorbeeld. En het CDA adviseerde 

mij vanmiddag nog om het CDV te lezen. 

09:40:07 
De heer Sijbolts: Dan zag ik de vormgeving van het boekje en dan vind ik sommige glossy's 

van dit College toch iets interessanter om te gaan lezen. Ik heb beloofd dat ik het niet te lang 

zou houden. Ik wil u nog wel iets meegeven tijdens het reces om over na te denken. Want 

met alleen het veranderen van de werkwijze zijn we er niet. Die verandering doen we niet 

alleen voor onszelf, maar vooral ook voor onze inwoners en ondernemers. En al een paar 

tips om over na te denken om na het reces die nieuwe werkwijze toe te passen, laat je niet 

met een kluitje in het riet sturen door mooie volzinnen van wethouders die soms 

minutenlang te lijken duren. Ga onderling met elkaar in debat, niet alleen of je voor of tegen 

stemt. Maar vertel vooral ook het waarom. 

09:40:58 
De heer Sijbolts: Ik houd het bij twee tips, want hoe langer ik spreek hoe korter uw reces is. 

Invloed is mooi, maar ik zal het vandaag niet overdrijven. Rust goed uit. Keer in goede 

gezondheid weer terug. Volgens mij heeft iedereen een drankje en dan zou ik zeggen: 

Proost.  

Sluiting 
09:41:37 

Voorzitter: Allen een heel goed reces. Ik hoop dat we elkaar niet hoeven te zien. Want dan is 

het niet goed. En we zien elkaar eind augustus, begin september weer. Wel thuis allemaal, 

straks. 

 


