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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
1. het uitvoerlngsplan 2015 van G-Kwadraat op hoofdiijnen vastte stellen; 
2. de gemeentebegroting 2015 te wijzigen. 

Samenvatting 

in September 2014 heeft uw raad de Economische Agenda2015-2019 vastgesteld. Bij de 
begrotingsbehandeling in november is daarvoor in totaal € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld. De verdeling 
van de € 2,5 miljoen is als volgt: € 1,955 miljoen voor het economisch programme G-kwadraat, 
€ 500.000,-- voor de uitvoering van het Akkoord 3.0 en kennisprojecten en € 45.000,-- meerkosten voor de 
zondagopenstelling. De middelen voor G-Kwadraat zijn op dit moment begroot onder programma 12 
Bedrijfsvoering. Deze middelen moeten nog worden overgeheveld naar de juiste deelprogramma's in 
programma 2 Economic en werkgelegenheid. 

In het raadsvoorstel Economische Agenda hebben wij uw raad een jaarplan voor 2015 aangekondigd. 
Aangezien de Economische Agenda een andere manier van samenwerken heeft ingezet, heeft dit 
consequenties voor het maken van een jaarplan. Hier ligt de basis om daadwerkelijk anders samen te 
werken en is een belangrijke verandering ten opzichte van voorgaande jaren. We werken meer samen en 
laten het initiatief over aan de behoefte van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen waardoor we van te 
voren niet alles kunnen vastleggen in een jaarplan. In plaats daarvan hebben we een uitvoerlngsplan op 
hoofdiijnen opgesteld die we al werkende weg samen met onze partners verder invullen. Dat kost ti jd, 
maar betekent ook dat we geld nodig hebben voor de projecten waar we al een aanvraag voor hebben 
gekregen. Daarmee is dit geen jaarplan in traditionele zin, maar een uitvoerlngsplan nieuwe stiji. 
Op basis van het uitvoerlngsplan op hoofdiijnen stellen wij u voor de begroting te wijzigen en de middelen 
over te hevelen naar de juiste deelprogramma's. 

B&W-besluit d.d.: 27-01-2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Afgelopen 24 September 2014 heeft uw raad de Economische Agenda 2015-2019 vastgesteld. 
De Economische agenda bestaat uit drie onderdelen namelijk het Economisch Programma G-Kwadraat 
2015-2019, het Akkoord 3.0 en het Convenant Ondernemend Groningen. Bij de begrotingsbehandeling in 
november 2014 heeft uw raad besloten middelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de 
Economische Agenda 2015-2019 ter hoogte van € 2,5 miljoen. Het gaat om € 500.000,- voor de uitvoering 
van het Akkoord 3.0 en € 45.000,-- meerkosten voor de koopzondagen. Echter de € 1.955 miljoen voor de 
uitvoering van G-Kwadraat is in hoofdstuk 12 van de begroting opgenomen, waardoor het geld nog steeds 
staat gereserveerd. Voor de overheveling naar het juiste deelprogramma is een begrotingswijziging nodig 
naar programma 2 Economie en Werk in de gemeentebegroting 2015. Als dat is gebeurd kunnen we alsnog 
G-Kwadraat samen met onze partners uitvoeren. In dit raadsvoorstel stellen we uw raad voor deze 
begrotingswijziging door te voeren 

Daarnaast hebben we uw raad aangekondigd te komen met een jaarplan voor G-Kwadraat 2015-2019. 
Daarover gaat het vervolg van het voorstel. 

Anders samenwerken heeft gevolgen. 
Centraal in de Economische Agenda staat een andere manier van samenwerken, namelijk samen met onze 
partners uit het bedrijfsleven en de kennisinstellingen. Met de komst van de Economische Agenda staan we 
als gemeente open voor nieuwe inzichten en ideeen die van 'buiten' komen waarbij we vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid samen zorgen dat nieuwe plannen en projecten gerealiseerd worden. 
Anders samenwerken is ook terug te vinden in G-Kwadraat. G-Kwadraat is geen dichtgetimmerd 
programma, maar een flexibel programma op hoofdiijnen zodat we de mogelijkheid hebben in te springen 
op nieuwe kansrijke ontwikkelingen ter versterking van het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid 
van onze stad. 
Deze andere manier van samenwerken heeft tot gevolg dat we van te voren niet exact kunnen bepalen 
welke projecten op voorhand gaan komen. Als we samen anders willen werken, heeft dat consequenties 
voor het tot stand komen van initiatieven en projecten. We willen initiatieven samen ontwikkelen en 
oppakken. Daar hoort bij dat we voldoende ruimte moeten bieden zodat dit proces ook tot stand kan 
komen. 

We hebben gemerkt dat een andere manier van samenwerken ook een proces op gang heeft gebracht 
binnen het bedrijfsleven waarin het bedrijfsleven zoekt naar gemeenschappelijke belangen. De eerste stap 
is genomen bij de ondertekening van het Convenant Ondernemend Groningen afgelopen 2 november, 
waarbij de deelnemende partijen de onderlinge samenwerking hebben onderstreept. 
Een vervolgbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 4 december 2014 in een Stadslab-bijeenkomst waarbij 
"Anders Samenwerken" centraal heeft gestaan. Echter, een concrete invulling met meerdere gezamenlijk 
projecten en initiatieven is een proces dat meer tijd nodig heeft. 

Dit alles betekent dat we, anders dan in voorgaande jaren, hebben gewerkt aan een uitvoerlngsplan op 
hoofdiijnen. Daarmee geven we onze partners uit het bedrijfsleven en kennisinstellingen serieus de 
gelegenheid met initiatieven te komen zonder dat we van te voren het beschikbare budget hebben 
dichtgetimmerd. 

Uitvoeringsplan op hoofdiijnen. 
In aanvulling op G-Kwadraat biedt het volgende uitvoeringsplan uw raad op hoofdiijnen zicht op de inzet 
van de middelen voor de uitvoering van de Economische Agenda in 2015: 

Middelen intensivering economie en werk 
Totaal Uitvoering Economische Agenda € 2.500.000,--
Uitvoering Akkoord van Groningen 3.0 € 500.000,-
Meerkosten voor de koopzondagen € 45.000,-
Economisch programma G-Kwadraat € 1.955.000,-



Voor de uitvoering van G-Kwadraat is € 1.955 miljoen beschikbaar. Met G-Kwadraat leveren we een 
bijdrage aan het realiseren van een doel namelijk werkgelegenheid. Dit doen we door in te zetten op drie 
strategische theme's: Internationale Kennisstad, Aantrekkelijke stad en Bedrijvige stad waarbij we rekening 
houden met de werkwijzen samenwerken, innoveren en profileren zoals het bedrijfsleven als prioriteit bij de 
totstandkoming van G-Kwadraat heeft meegegeven. Voor de doelstellingen en indicatoren verwijzen wij u 
naar G-Kwadraat. Afhankelijk van de activiteiten die we samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen 
nog gaan ontwikkelen zijn we voornemens de middelen voor de uitvoering van G-Kwadraat volgens dit 
uitvoeringsplan als volgt in te zetten: 

Totaal G-Kwadraat €1.955.000,--
Groningen kennisstad (in G-Kwadraat Internationale Kennisstad) € 850.000,-
Binnenstad en Toerisme (in G-Kwadraat Aantrekkelijke stad) € 305.000,-
Ruimte en Bedrijvigheid (in G-Kwadraat Bedrijvige stad) € 700.000,-
Overige acquisitie (in G-Kwadraat Overig) € 100.000,-

Deels activiteiten continueren... 
Het uitvoeringsplan bestaat voor een deel uit activiteiten waar we in G-Kracht 2.0 mee zijn begonnen en die 
we willen continueren. Per strategisch thema kunt u denken aan initiatieven zoals: 

Internationale Kennisstad 
- ondersteunen stichting OTP 
- diverse kennisinitiatieven op het gebied van Energie en Healthy Ageing 
- activiteiten ter stimulering van innovatie onder andere in het MKB 

Aantrekkelijke stad 
- stimuleren activiteiten binnenstad waaronder Servicepunt Detailhandel 
- publiekstrekkende evenementen zoals Eurosonic 
- uitvoeren aanvalsplan detailhandel 

Bedrijvige stad 
- voorzetten Internationale contacten met Duitsland en China 
- het ondersteunen van starters 
- ondersteunen professionalisering convenantpartners 

Overig G-Kwadraat 
- diensten op maat verlenen aan het bedrijfsleven, zoals sociaal ondernemerschap 
- acquisitieactiviteiten van de NOM 
- activiteiten rondom diversiteit 
- enkele onderzoeken en benchmarks 

...en deeis ook nieuwe activiteiten 
Daarnaast ontwikkelen we samen met het bedrijfsleven en/of de onderwijsinstellingen nieuwe activiteiten 
en projecten die in 2015 (en de periode daarna) worden ontwikkeld maar waar we nu nog onvoldoende 
zicht op hebben. Enkelen projectvoorbeelden waarover we in gesprek zijn: 
* Hafengeburtstag in Hamburg; 
* Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen onderwijs en bedrijfsleven; 
* Projectinitiatieven met het MBO op het snijvlak van onderwijs en bedrijfsleven. 

In het Convenant Ondernemend Groningen van november 2014 zijn wij met het verenigde bedrijfsleven 
overeengekomen de komende jaren gezamenlijk de schouders te zetten onder een zevental 
ontwikkelopgaven. Een van die opgaven is bedrijvigheid breed stimuleren met oog voor maatschappelijke 
context en doelgroepen. Voorbeelden zijn (jeugd)werkloosheid, participatie, garantiebanen, zorg en 
duurzaamheid. De gemeente voorop vanuit haar rol als overheid; het bedrijfsleven vanuit maatschappelijke 
betrokkenheid en sociaal ondernemerschap. De afspraken worden verder uitgewerkt in concrete projecten 
en activiteiten, die deel zullen uitmaken van de gezamenlijke economische uitvoeringsagenda. 



Met deze nieuwe aanpak spelen we nadrukkelijk in op initiatieven van het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen, waardoor de financiele verdeling over de drie strategische thema's van G-Kwadraat 
geen 'hard' gegeven is. Dit is inherent aan Anders Samenwerken. Daarom informeren we uw raad met een 
uitvoeringsplan op hoofdiijnen die we in de loop van 2015 gaande weg samen met onze partners verder 
invullen. Daarmee krijgt u raad een beeld hoe we de middelen van G-Kwadraat voor 2015 inzetten. 
Halverwege het jaar komt ons college bovendien terug bij uw raad met een tussenstand, waarin de 
uitgaven meer in detail ten laste van deze middelen in beeld worden gebracht. 

Kader 

Op 24 September 2014 heeft uw raad de Economische Agenda vastgesteld. Bij de begrotingsbehandeling 
afgelopen november heeft u middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de Economische 
Agenda. € 500.000,- is voor de uitvoering van het Akkoord 3.0 en € 45.000,- voor de meerkosten 
koopzondagen. De middelen voor G-Kwadraat staan nog onder programma 12 Bedrijfsvoering. 
Middels deze begrotingswijziging vragen wij uw raad de middelen voor G-Kwadraat ter hoogte van 
€ 1.955.000,- over te hevelen naar de juiste deelprogramma's. 

Argumenten en afwegingen 

De middelen zijn bij de begrotingsbehandeling in november 2014 beschikbaar gesteld voor G-Kwadraat. De 
begrotingswijziging is nodig om uitvoering te geven aan G-Kwadraat 2015-2019. 

IVIaatschappelijk draagviak en participatie 

De Economische Agenda hebben we afgelopen zomer voorgelegd aan verschillende partijen. De reacties 
hebben we begin September in een brief aan uw raad teruggekoppeld. 

Financiele consequenties 

In de gemeentebegroting is € 1,955 miljoen voor het economische programma beschikbaar gesteld. 
De middelen zijn bedoeld voor het nieuwe economische programma G-Kwadraat, waarbij deze middelen 
worden ingezet om initiatieven uit de markt te ondersteunen en te co-financieren die bijdragen aan het 
versterken van de economie en de werkgelegenheid. Deze middelen staan momenteel nog begroot onder 
programma 12 Bedrijfsvoering en moeten nog worden overgeheveld naar het juiste deelprogramma. 
Op basis van de aangegeven verdeling wordt voorgesteld de begroting 2015 volgens de bijiage te wijzigen. 

Overige consequenties 

Geen overige consequenties. 

Vervolg 

Zoals ook is opgenomen in de Economische Agenda 2015-2019 leggen wij jaarlijks verantwoording af over 
de resultaten van het economische programma G-Kwadraat. Dit doen wij in de Gemeenterekening. 
Daarnaast ontvangt u halverwege het jaar een tussenstand waarin de uitgaven ten laste van G-kwadraat 
meer in detail in beeld worden gebracht. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



Bijiage bij raadsvoorstel begrotingswijziging G-Kwadraat 2015 

Begrotingswyziging 2015 
Intensivenngsmiddelen econonse / G k̂ radraat 

Betrokken vakdirectie(s) Economische Zaken / Concern 
Naam voorstel Intensivenngsmiddelen economie / G kwadraat 
Besluitvorming (orgaan + datum) 
Incidenteel / Structiireel S 
Soort wijziging Exptaitatie 

Financiele begrotingswijziging 
Saldo voor Saldo na 

Org. onderdeel Deelprogramma I/S Las ten Baten res. Mut. Toev.res. Onttr. Res res. Mut. 
Bestuur (college, raad, griffie) 12.1 College en raad S -1.955 1.955 1.955 

Economische zaken 2.3 Groningen Kennisstad S 850 -850 -850 

Economische zaken 2.2 Binnenstad en toerisme s 305 -305 -305 

Economische zaken 2.1 Ruimte en Bedrijvigheid s 700 -700 -700 

Ecraiomische zaken 2.4 Overige acquisitie s 100 -100 -100 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 


