
 

 

Begroting 2016 

Mdv, 

Als je de vluchtelingen in hun bootjes ziet dobberen, als je de mensen uit Syrië 

tegenkomt in je eigen kerk, als je de verhalen leest over vluchtelingen, dan 

staat alles waar wij het vandaag over hebben in een ander daglicht en besef je 

eens temeer in wat voor rijkdom wij leven. Zonder besef van dankbaarheid leef 

je een leven waarin je alleen maar uitgaat van het méér en beter voor jezelf 

willen hebben. En natuurlijk, vooruitgang mag, anders leefden we nog in 

huisjes op de klei. Maar met besef van dankbaarheid leef je een leven waarin je 

alles wat je hebt, ziet als gekregen. Als iets tijdelijks wat je vanuit dankbaarheid 

aanneemt en ook deelt. Het is een eeuwenoude boodschap die ook vandaag 

nog geldt. Ik citeer uit de bergrede van de onlangs overleden Willem Aantjes. 

De laatste vraag die aan een mens gesteld zal worden is niet “hoe goed heb je 

verdiend, maar: “hoe goed heb je gediend”.  

Want juist in deze tijden ben ik blij met al die Stadjers die iets willen betekenen 

voor vluchtelingen en delen in geld of tijd.  Maar ook voor die vrijwilliger die 

oude mensen in het verzorgingstehuis bezoekt, schuldhulpmaatje is van een 

Stadjer met grote schulden of leesles geeft aan een volwassen analfabeet. Of al 

die Stadjers die mantelzorger zijn, voorzitter, hoe dan ook, een heleboel 

Stadjers zetten zich in voor een ander, en zonder al deze mensen zag onze stad 

er compleet anders uit.  

De begroting 2016. Voorzitter, wij zijn blij met de digitale begroting, daarvoor 

complimenten van onze fractie. Kijkend naar de stad en de Stadjers hebben wij 

de begroting gelezen. Wij willen dat het geld wat we gaan besteden de stad ten 

goede komt. En over goeds gesproken, op hoofdlijnen gaat er best veel goed en 

wij willen dat ook hier gezegd hebben. Al die medewerkers van de gemeente 

die elke dag hun uiterste best doen om er wat van te maken, alleen maar lof.  

Gaat alles goed? Nee, dat ook weer niet.  Wat meer schwung, elan en 

verandering hadden wij in dit tweede jaar van het college verwacht. Want deze 

begroting is van een college dat al anderhalf jaar op dreef is. Je zou denken dat 



na een aanloopje het college nu voor de fullspeed zou gaan. Daar is niet voor 

gekozen. Deze begroting blinkt nergens uit, het is meer een rustig kabbelend 

beekje..  

Dit college dat uitvent: wij staan open voor van alles, zei eerder tegen sommige 

mensen met een nieuw initiatief dat ze het niet van dit stadhuis hoeven te 

verwachten. Deze mensen liepen tegen een betonnen muur aan. Maar onze 

fractie ziet een kentering, zij het voorzichtig. Wij hebben het voorbeeld van een 

paar maatschappelijke initiatieven die merken dat de betonnen muur een 

rubberen muur aan het worden is. De muur is er nog steeds, alle initiatieven 

worden nog steeds gewogen op de schaal van beperkte middelen en wettelijke 

kaders maar de muur is plooibaar en lijkt mee te bewegen met de samenleving. 

Dat is voorzichtige winst. 

Over de zorg is in onze stad veel te doen. Mensen die afhankelijk zijn van zorg, 

maken zich zorgen. Dat snappen wij heel goed en dat snapt het college 

natuurlijk ook. U en wij willen dat niemand buiten de zorgboot valt. Daarom 

vinden wij de opmerking in de begroting: “ We willen zoveel mogelijk sturen op 

resultaat” een hele zorgelijke. Niet alles in de zorg is te vangen in financiële 

resultaten. Bied als overheid een vangnet voor hen die het nodig hebben! En 

uiteraard wil je dan ook dat de zorg daar terecht komt, waar de zorg nodig is. 

Maar de vraag die wij als ChristenUnie dan stellen is of het een begroting is die 

het geld volgt of een begroting die de zorg volgt. Wij zijn benieuwd wat het 

college daar van vindt. 

Bij het voorjaarsdebat hebben wij onze zorgen uitgesproken over het  

jeugdzorgbudget. Wij hebben het college gevraagd om een duidelijke en 

onderbouwde financiële keuze in de begroting van 2016. Het weinige dat wij 

erover lezen is dat er een nog niet te kwantificeren risico is op het gebied van 

de jeugdzorg. Onze concrete vraag is, wat doet het college in 2016 bij een 

tekort op het jeugdzorgbudget? Jongeren verdienen de hulp die ze nodig 

hebben, mede gezien de verwachte toename van problematiek. 

Op sportgebied loopt het niet storm. Weliswaar is het college via de 

sportkoepel goed in gesprek met de sportwereld, maar nog steeds staat naast 

een hoop goed uitgesproken intenties en goede gesprekken met verenigingen 

geen pot met geld om ook daadwerkelijk stevige ambities waar te kunnen gaan 



maken. Met de sportcarroussel wordt nog steeds “geshined” door het college, 

maar al met al is dat nog niet de verbetering die de ChristenUnie voor ogen had 

en heeft. Wij willen de tarieven niet verhogen, wij willen goede 

accommodaties, meer kunstgrasvelden en zo heeft de sport nog meer wensen. 

Ook vinden wij dat er meer gedaan moet worden om jongeren meer aan het 

sporten te krijgen, immers je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Dat blijkt wel uit 

het volgende. 

“De levensverwachting van de Stadjer blijft achter bij de rest van Nederland” is 

een alarmerende zin in de begroting. Alarmerend omdat blijkbaar een aantal 

Stadjers keuzes maken in het leven die nadelig zijn  voor de gezondheid. Het is 

nogal wat om dit over onze eigen inwoners te stellen en te weten. Wij vinden 

daarom de voorstellen van het college om hier iets aan te doen aan de magere 

kant. Wij willen dat de inwoners van onze stad een gelijke levensverwachting 

hebben als mensen elders in het land. Waarom geen gebruik maken van alle 

kennis van de campus Healthy Ageing (zit hier om de hoek), het Quantified Self 

Institute bij de Hanze (aan ons gepresenteerd tijdens het recente bezoek van 

Oldenburg). Beide instituten en wellicht ook voorbeelden elders uit het land 

kunnen ons verder helpen zodat we onze Stadjers helpen bij het gemotiveerd 

gezonder te leven. Een Taskforce Leefstijl die al zijn krachten inzet, is nodig. 

Motie Taskforce Leefstijl 

 

We gaan de wijken in, is een supergoede boodschap van dit college. En ze 

krijgen geld mee, als de raad de begroting goedkeurt. De wijken gaan het 

merken dat de gemeente anders werkt, dat is een  mooi voornemen. Wat dit 

alles echt gaat opleveren is nog niet bekend. Ook hier zijn overal goede 

intenties te bespeuren, maar om van goede intenties op goede daden te 

komen, is soms nog een hele puzzel. Zolang er nog bewoners verzuchten dat 

iets tot stand willen brengen in eigen wijk een lange adem en veel tijd en 

energie vergt, zijn we er nog niet. Maar de ChristenUnie wil graag een heel eind 

met u komen en hoopt toch echt dat 2016 de stad een nieuw elan bezorgt en 

dat de mensen die graag het parkeren, het groen of de speeltuin in hun wijk 

anders willen inrichten, dat ook voor elkaar krijgen. Zonder op de eerder 

genoemde rubberen muur te stuiten.  



Voorzitter, wij kunnen volgen dat het college Operatie Kaasschaaf niet wil 

uitvoeren. Daarom het volgende over de maatschappelijke kosten en baten 

analyse. Het college gaat kijken naar de effectiviteit van de uitgaven voor 

subsidies. Maar over effectiviteit kun je nog veel discussies voeren. Betekent 

dat een organisatie alleen geslaagd is als het effect bereikt is? Of zijn op de weg 

naar het bereiken van een doel ook neveneffecten bereikt? Bijvoorbeeld, je wilt 

zoveel mensen uit de schulden halen. Dan kan het zijn dat je dat eindresultaat 

niet bereikt, maar op de weg naar een schuldenvrij leven wel bereikt dat 

mensen hun leven weer een beetje op orde hebben en in ieder geval de 

enveloppen in een map. Daarom willen wij als ChristenUnie graag dat het 

college ons meeneemt in het denken bij het opstellen van de MKBA en vragen 

een reactie van het college hierop. En wij vinden het erg vroeg om bij voorbaat 

al uit te gaan van 2 miljoen minder uitgaven.  

De laatste eer hoeft niet kostendekkend te zijn. Deze zin spreken wij niet voor 

het eerst uit in deze raadszaal. Daarom kunnen wij niet anders dan een 

amendement begrafenisleges indienen om deze verhoging te voorkomen. 

 

Evenementen zijn leuk voor onze stad, maar niet tot elke prijs en niet voor 

rekening gemeente. Dat het college de leges verhoogt, is een goede zaak en 

een goed begin van meer. Wij vinden de stap tussen 2000 en 25000 nog te 

groot. Dat is geen vergelijk qua tarieven, daarom een amendement leges 

evenementen. En wie dat denkt: met deze tarieven jagen we ze echt niet de 

stad uit; in deze stad die bruist en spettert en evenementenhoofdstad is, zijn 

leges geen belemmering.  

Dan nog iets over kunst en cultuur. Wij willen graag dat Groningen aansluit bij 

de week van de amateurkunst, de zogeheten WAK. In deze stad met een rijk 

amateurkunstleven,  wordt  de amateurkunst dan een week lang in de 

spotlights geplaatst zodat meer Stadjers kunnen zien wat er allemaal aan talent 

aanwezig is of waar je aan zou kunnen aansluiten. 

Motie week van de amateurkunst 

Het risico 'groot onderhoud en vervangingen' is inmiddels opgelopen tot bijna 

9,5 miljoen in 2019. Terwijl dat vorig jaar nog op 3 miljoen (en in 2013 op 

slechts 1,6 miljoen) begroot was. Wij hebben als wij dit lezen een déjà vu. Want 

wij willen niet opnieuw falende verlichting of andere voorzieningen in de 



openbare ruimte die het niet meer doen. Wij willen geen kans lopen dat we 

opnieuw geconfronteerd worden met achterstallig onderhoud. Daarom een 

motie groot onderhoud. 

Afsluitend voorzitter, de ChristenUnie dankt alle medewerkers voor het 

opstellen van de begroting en de ondersteuning die werd geleverd. We wensen 

het college en de raad ook voor 2016 Gods onmisbare zegen bij de uitvoering 

van het werk. En dat iedereen, ook ik, zichzelf de vraag stelt: hoe goed heb ik 

de stad gediend?  

 

Groningen, 11 november 2015 

 

Inge Jongman-Mollema 

ChristenUnie 


