
   
 
Woordvoering Jetze Luhoff (D66):  Begroting 2016 “We mogen optimistisch 
zijn, maar blijven ambitieus” 
 
Laat ik eens niet de Technology Fast50 ranglijst noemen.  Vorige week kopten 
verschillende media dat Groningen de uitreiking van de Gouden Gazellen 
Awards voor snelst groeiende bedrijven van het Financieel Dagblad 
‘domineerde’. Sinds iets meer dan een jaar is het aantal mensen in de stad met 
een werkloosheidsuitkering eindelijk gedaald. En ook het aantal mensen in de 
bijstand was in 2014 lager dan verwacht. 
 
Tegelijkertijd zitten er nog te veel mensen werkloos thuis en groeien nog steeds 
te veel kinderen op in armoede. 
 
Kortom: we mogen optimistisch zijn, maar er moet ook nog veel gebeuren. Dus 
we blijven ambitieus! 
 
Op 16 oktober heeft wethouder Schroor 170 contracten ondertekend met zorg- 
en welzijnsorganisaties. Mensen die het nodig hebben kunnen daardoor de 
komende twee jaar opnieuw rekenen op goede zorg én krijgen meer te kiezen. 
Dit jaar wordt de oprichting van 5 wijkteam afgerond, waarmee inwoners van 0 
tot 100 jaar toegang krijgen tot hulp op maat, dicht bij huis. Een geweldige 
prestatie. Naar we verwachten gaat binnenkort ook het innovatieatelier in de 
zorg van start. En in deze begroting stelt het college bovendien extra geld 
beschikbaar voor innovatie in de zorg: minder regels en bureaucratie en meer 
vrijheid om zelf passende zorg te organiseren.  
 
Tegelijkertijd is het veranderproces nog in volle gang. Er moeten zes “WIJ-teams” 
worden opgericht. En er moet nog veel gebeuren om echt meer ruimte te geven 
aan nieuwe, effectievere manieren van werken in zorg en welzijn. Bijvoorbeeld 
door “the right to challenge”: het recht van inwoners om bij de gemeente aan te 
kloppen en te zeggen: deze diensten kunnen wij zelf ook leveren, en bovendien 
beter. En bijvoorbeeld door het persoonsgebonden budget. De werkelijke 
prikkels voor innovatie komen van immers onder op, vanuit cliënten en hun 
zorgverleners die in de dagelijkse praktijk ondervinden waar écht behoefte aan 
is, wat werkt en hoe de zorg kan worden verbeterd. 
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Ondertussen loopt de gemeente nog steeds grote financiële risico's op het 
gebied van de grondexploitaties en moet de gemeente hard aan de slag om 
meer woningbouwprojecten in de stad mogelijk te maken. Want er is een 
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groeiende vraag naar woonruimte, zeker in het middensegment. De stad groeit. 
Groningen is één van de veiligste steden van Nederland. Keer op keer scoort de 
stad in de top van de gelukkigste steden van Europa. En gister nog prees de 
Telegraaf de binnenstad nog aan als een ‘mini-Berlijn’ vanwege de levendigheid 
en culturele veelzijdigheid.  
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
In deze begroting houden we het weerstandsvermogen op peil, door 15,4 
miljoen toe te voegen aan aan de reserve voor grondzaken, 1,8 miljoen euro aan 
de reserve voor zorg en de 8 ton aan de algemene reserve. Bovendien is ruimte 
gevonden om extra te investeren in duurzaamheid, sport, zorg, veiligheid, 
wijkgericht werken en leefbaarheid: stuk voor stuk belangrijke beslissingen voor 
de toekomst van de stad. 
 
Tegelijkertijd is de reserves grondzaken nog steeds te laag. Ook de invoering van 
de vennootschapsbelasting voor commerciële activiteiten brengt voor een 
gemeente zoals de onze veel risico's met zich mee. 
 
We mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Volgende week donderdag start voor de derde keer het Let's Gro festival: een 
uniek Gronings inspiratiefestival door en voor Stadjers. Burgerinitiatieven zoals 
de G1000 en andere meet-ups over belangrijke maatschappelijke thema's 
worden ondersteund door de gemeente. En Groningen experimenteert met tal 
van zogenaamde veranderlabs, waarin de gemeente samen met bewoners, 
bedrijven en instellingen op nieuwe manieren aan de slag gaat met 
maatschappelijke knelpunten en kansen.  
 
In deze begroting wil het college voor deze experimenten terecht extra geld 
beschikbaar stellen. Maar geld beschikbaar stellen is natuurlijk niet genoeg. Er 
moet bijvoorbeeld nog geregeld worden dat bewoners ook direct zeggenschap 
krijgen over wijkbudgetten. 
 
Kortom: we mogen optimistisch zijn, maar blijven ambitieus! 
 
Dat klinkt helder, en dat is het ook. Maar is het ook eenvoudig? 
 
Afgelopen zaterdag kopte een opinieartikel in het Dagblad van het Noorden “De 
waakhond die niet blaft”. Dit artikel typeerde de gemeenteraad, deze 
gemeenteraad, als een debatclub. En ergens heeft Richold Brandsma daarmee 
wel een punt. Want wanneer controverse ontbreekt, is er inderdaad opeens tijd 
om uitgebreid te debatteren over een internationaal handelsverdrag en om 
zorgen daarover te delen met Den Haag; zorgen die daar allang bekend zijn. En 
het klopt dat we in de afgelopen periode als raad ook mínder uren hebben 
vergaderd. 
 
Is dat een slecht teken? Dat is nog maar de vraag. 
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Na de bestuurscrisis in 2012 is de afgelopen jaren in wisselende coalities hard 
gewerkt om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Het logische gevolg: 
minder hoogoplopende discussies in de raad. Vanwege diezelfde bezuinigingen 
zijn bovendien nieuwe controversiële projecten uitgebleven en de projecten die 
altijd voor reuring zorgden zijn gestopt of in uitvoering. 
 
Tegelijkertijd krijgen belangrijke onderwerpen wel degelijk aandacht: zoals de 
aardbevingen en de veranderingen in de zorg. Alleen spelen discussies zich 
vaker af in raadscommissies, neemt het college kritiek serieus en is het 
simpelweg niet nodig om het debat daarna nog eens dunnetjes over te doen 
met de hele raad.  
 
Maar er is meer aan de hand. De gemeente is immers ook bezig met een grote 
ommezwaai. Niet langer wordt beleid geschreven op het stadhuis en gaat het 
college daarna pas op zoek naar draagvlak, via inspraakbijeenkomsten en de 
raad. Steeds vaker wordt beleid vanaf het begin echt ontwikkeld én uitgevoerd 
samen met inwoners. Zie bijvoorbeeld de nieuwe woonvisie. En inwoners krijgen 
steeds meer ruimte om bij de gemeente zelf oplossingen aan te dragen voor 
maatschappelijke knelpunten en kansen die zíj zien. Dit heeft direct gevolgen 
voor wat de gemeenteraad kan en moet doen. Steeds vaker vindt de 
belangenafweging elders plaats.  
 
Is dat erg? Nee, sterker nog, dit is een beweging die D66 ondersteunt en waarin 
we zelfs graag stimuleren. Want zo kan belangenafweging plaatsvinden daar 
waar die belangen ook echt spelen: met en tussen de betrokkenen. Zij hebben 
de knelpunten het best in beeld en zijn daarmee het best in staat om 
oplossingen te vinden die gesteund worden en ook écht werken. 
 
Dat betekend wel wat voor ons als raad. Inhoudelijk en organisatorisch. 
 
Inhoudelijk betekent het dat raadsleden, juist in het algemeen belang, een 
nieuwe verantwoordelijkheid hebben. Verantwoordelijkheid om soms een stap 
terug te doen en bewoners echt de zeggenschap gunnen die ze nodig hebben. 
Verantwoordelijkheid om inwoners te ondersteunen met expertise, zodat 
belangenafweging ook echt goed kan plaatsvinden. Verantwoordelijkheid om te 
experimenteren met nieuwe vormen van bewonersbetrokkenheid.  
 
Dit vraagt ook een andere werkwijze van de raad. Het vraagt bijvoorbeeld van 
raadsleden om deel te nemen aan veranderlabs. Of zelf meet-ups te 
organiseren. We gaan kortom van een burger die participeert in de ontwikkeling 
van overheidsbeleid, naar een overheid die - waar dat nodig is - participeert in 
maatschappelijke ontwikkelingen en initiatieven. Die beweging is al gaande: in 
de stad maar ook hier in de raad. Aan ons als politiek en bestuur de opdracht 
om de handschoen op te blijven pakken en het komend jaar op deze nieuwe 
weg weer echt stappen te gaan zetten.  
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