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Onderwerp     Definitieve nota ‘De sociale basis in Groningen:     

Steller/telnr.  Jelle Zwart/ 60 19    Bijlagen 2 

   

Classificatie                  

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Jongman  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand  10    Jaar 2020      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. kennis te nemen van het inspraakverslag over de nota ‘De sociale basis in Groningen: Harmoniseren en 

verder’; 

II. de definitieve nota ‘De sociale basis in Groningen: Harmoniseren en verder’ vast te stellen. 
  

 

 

 Samenvatting     

De gemeentelijke herindeling is de directe aanleiding voor bijgaande nota op de sociale basis. Het beleid op de sociale 

basis in de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten Boer verschilden. In deze nota is het beleid 

geharmoniseerd door het formuleren van een missie, visie en beleidsuitgangspunten voor de nieuwe gemeente 

Groningen. In de nota staat ook een proces op het vervolg beschreven, om op termijn van twee jaar met een nieuwe 

visie te komen die gebiedsgericht, van onderop, tot stand zal komen. De nota beschrijft tenslotte de financien. De nota 

hangt samen met de nota ‘Socaal – Culturele accommodaties: geharmoniseerd’. 

Van 20 mei tot en met 3 juli 2020 vond de inspraak plaats over deze nota.  

B&W-besluit d.d.: 8-9-2020 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
412875-2020
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

De gemeentelijke herindeling is de directe aanleiding om het huidige beleid voor de sociale basis tegen het licht te 

houden. Daarnaast is een aanleiding dat de sociale basis wat buiten beeld is geraakt als gevolg van de decentralisatie en 

de focus op de wettelijke taken. Een derde aanleiding is het veranderen van inzichten hoe we als gemeente het beste een 

bijdrage leveren aan de samenleving.  

 

De concept-nota beschrijft twee fases:  

- Fase 1 is de korte termijn en bestaat uit het opstellen van een beleidsnota waarin we harmoniseren en op basis 

waarvan we de nadere regels ten behoeve van subsidies kunnen opstellen.  

- Fase 2 is de middellange termijn waarin we een proces gaan doorlopen met inwoners en organisatie in wijken 

en dorpen, om te komen tot een gezamenlijke visie op de sociale basis in de gemeente Groningen. 

 

De wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling) vereist beleid voor de nieuwe gemeente Groningen voor de sociaal 

culturele accommodaties.  

Het doel van de nota is het harmoniseren van beleid conform de wet Arhi (Wet Algemene regels herindeling), zodat we 

ook na 1 januari 2021 subsidies kunnen blijven verstrekken. Het uiteindelijk doel is ontwikkelen van een visie hoe we in 

Groningen in al onze wijken en dorpen een sterke sociale basis kunnen behouden of krijgen. We beschrijven het begrip 

‘sociale basis’ gaan daarop in en geven vervolgens aan hoe we de sociale basis waar nodig kunnen versterken: met 

eigen- en burgerkracht en algemene- en collectieve voorzieningen.  

 
Kader     

WMO- meerjarenkader 2012-2015 Samen sterk in stad (voormalige gemeente Groningen) 

Nota Harense rotonde 2017 – 2020 (voormalige gemeente Haren) 

Bestuursakkoord Oog voor ontwikkelingen 2014-2018 (voormalige gemeente Ten Boer) 

Visienota sociaal culturele accommodaties  

Coalitieakkoord  

 
Argumenten en afwegingen     

Met deze nota ‘Sociale basis – geharmoniseerd’, is het beleid in de voormalige gemeenten Haren, Groningen en Ten 

Boer in één beleid vervat. Op basis van deze kadernota en de daaruit voortvloeiende nadere regels kunnen subsidies 

worden verstrekt aan o.a. bewonersorganisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties voor maatschappelijke 

dienstverlening.  

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

In het voortraject hebben wij gesprekken gevoerd met zes actieve vrijwilligers die een belangrijke rol spelen binnen de 

sociale basis en Stadadviseert (inclusief Haren en Ten Boer). Het onderwerp is op 22 januari 2020 besproken in de 

raadscommissie Onderwijs en Welzijn. De uitkomsten van deze gesprekken zijn verwerkt in de nota.   

 

Van 20 mei tot 3 juli vond het inspraaktraject plaats. Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus 

hebben we ons beperkt tot een schriftelijke inspraak. In totaal hebben we 11 reacties ontvangen. In bijgaand 

inspraakverslag wordt per organisatie weergegeven waar de reactie en /of het gesprek over gaat en wat er is aangepast in 

de nota.   

 

Na het vaststellen in uw raad gaan we aan de hand van de nota de nadere regels omschrijven. In het najaar stellen wij 

vervolgens de nadere regels vast. Hiermee is de harmonisatie sociale basis gereed voor 1 januari 2021. 
 
Financiële consequenties     

De budgetten die betrekking hebben op de Sociale Basis zijn in de drie voormalige gemeenten verschillend opgebouwd. 

In de voormalige gemeente Groningen gaat het om budgetten die horen bij het algemeen sociaal cultureel werk, 

wijkorganisaties, maatschappelijke activering, vrijwilligerswerk en maatschappelijke dienstverlening. In de voormalige 

gemeente Ten Boer gaat het voornamelijk om het budget dat hoort bij vorming en ontwikkeling. In de voormalige 

gemeenten Haren gaat het voornamelijk om zorg en welzijn. In deze budgetten zitten bedragen die betrekking hebben op 



3 
 

de sociale basis maar tegelijk ook op een ander beleidsprogramma. Het gaat hier om de budgetten die betrekking hebben 

op de sociale basis en niet onder een ander beleidsprogramma vallen. 

 
Totaalbedragen 

 

 

 

 

 

 
 

In hoofdlijnen wijkt het beleid vooralsnog (fase 1) niet af van het tot nu toe gevoerde beleid in de voormalige drie 

gemeenten. Voor het geharmoniseerde beleid geldt dat de bezuinigingen worden doorgevoerd zoals hierna beschreven, 

verder zijn er geen financiële gevolgen. Het formuleren van nieuwe beleid  in fase 2 kan wel financiële consequenties 

hebben.  

 

De tweede fase is bedoeld om te komen tot een nieuwe visie op de sociale basis. Het beleid heeft het doel om de sociale 

basis te versterken. Van dit beleid gaat een preventieve werking uit en heeft tot gevolg dat kan worden voorkomen dat 

inwoners in een zorgtraject belanden. Het vergroot het welbevinden van inwoners en heeft als bijeffect dat zorgkosten 

verminderen. Het beleid is er op gericht om beschikbare middelen effectief en efficient in te zetten en zo besparingen te 

realiseren.  

 

Bij de bezuiniging op de ‘Sociale Basis’ voor de begroting van 2020, is een bezuiniging doorgevoerd van 400.000 euro 

en vanaf 2021 800.000 euro. Deze bezuinigingen hebben voor een beperkt deel betrekking op bovenstaande budgetten. 

Het gaat om een bedrag van 145.000 euro die met ingang van 2021 wordt toegepast. Dit gaat om bezuinigingen op het 

vrijwilligerswerk (50.000 euro), bewonersorganisaties (35.000 euro), bevorderen samenredzaamheid (50.000 euro) en 

accommodaties -niet vallend onder de nota sociaal culturele accommodaties- (10.000 euro). De taakstelling van 145.000 

euro is in het totaal budget van 2,503 miljoen verwerkt.  

 
 
Overige consequenties     

 
Vervolg     

Na vaststelling van deze nota door uw raad, worden de nadere regels in november ter vaststelling voorgelegd aan het 

college.  

Dit najaar worden de gesprekken met de inwoners in de dorpen, wijken of gebieden, fasegewijs opgestart.  Uw raad 

wordt bij deze bijeenkomsten uitgenodigd. 

Over een jaar wordt een tussenstand van de gesprekken met de inwoners aan uw raad teruggekoppeld. 
 
Lange Termijn Agenda     

      
 
 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

Voormalige gemeenten  

Groningen 2.116.003 

Ten Boer 54.615 

Haren 332.998 

Totaal 2.503.616 
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