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Wat vinden de politieke partijen van de keuzes van B&W?

Debat over 1.000.000.000 euro
Enig idee hoeveel geld er in de gemeente Groningen omgaat? Ruim 1 miljard euro per jaar. Hoe verdeel je zo’n bedrag?

De coronacrisis maakt de uitdagingen 
waar we voor staan nog zichtbaarder en 
groter. Een betaalbare woning, werk en 
een fatsoenlijk inkomen zijn voor te veel 
mensen niet meer vanzelfsprekend. 
Armoede en kansenongelijkheid dreigen 
toe te nemen.

Dit is mede het gevolg van denken waarin 
de markt het doel was, de overheid het 
probleem en het individu de oplossing. 
Dat kan en moet anders. De PvdA staat 
voor een sterke overheid. Een overheid 
die regie pakt bij zaken die te belangrijk 
zijn om aan de markt over te laten. Een 
overheid die nu niet bezuinigt, maar juist 
in moeilijke tijden blijft investeren.

Dat is waar de PvdA met deze begroting 
voor kiest. We blijven investeren in 
basisbanen voor mensen die maar 
moeilijk aan het werk komen. In meer 
betaalbare woningen en het opknappen 
van wijken en dorpen. We trekken meer 
geld uit om mensen die hun baan 
verliezen naar werk te begeleiden, voor 

inkomensondersteuning en de aanpak 
van schulden. 

Zo wil de PvdA ervoor zorgen dat 
Groningen eerlijker uit deze crisis komt. 
Ondanks de uitdagingen waar we voor 
staan is de PvdA optimistisch over hoe 
we de toekomst kunnen vormgeven. De 
PvdA gaat voor een duurzame toekomst 
met kansen voor iedereen. 

Julian Bushoff
Fractievoorzitter PvdA
groningen.pvda.nl

Mensen met een laag inkomen hebben 
60% grotere kans om te overlijden aan 
de gevolgen van het coronavirus. 
Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het 
Amsterdam UMC. Mensen met een 
lager inkomen hebben vaker een 
slechtere gezondheid, werken buitens-
huis in bijvoorbeeld de zorg of de 
schoonmaak en wonen vaker in 
ongezonde slecht onderhouden 
woningen met schimmel.

Zo vergroot de pandemie de sociale onge-
lijkheid. Dan moet er politiek actie worden 

genomen. Maar daar worden nu 
verkeerde beslissingen genomen. 
Er werden miljarden uitgetrokken om 
grote bedrijven te redden. 
Maar flexwerkers kwamen op straat te 
staan, huurders kregen de grootste 
huurstijging in jaren en zorgwerkers 
kregen een eenmalige bonus in plaats 
van een structurele loonsverhoging.

Rechtse partijen houden vast aan een 
politiek van ieder voor zich en bezuinigen. 
Maar steeds meer mensen verlangen 
naar een samenleving waarin we 
samenwerken om bestaanszekerheid te 
garanderen. Een andere politiek heeft de 
toekomst. Zekerheid zorgt voor stabiliteit, 
samenwerking is onmisbaar en gelijkheid 
vermindert woede, spanningen en 
criminaliteit. Natuurlijk moest dit voor de 

coronacrisis al, maar juist nu de grote 
ongelijkmaker toeslaat, is de urgentie 
groter dan ooit.

Jimmy Dijk
Fractievoorzitter SP
groningen.sp.nl

Investeren in een eerlijker Groningen  

De grote ongelijkmaker

Terwijl veel mensen zich zorgen maken 
over de effecten van de coronacrisis, is 
het aan ons als politiek om óók na te 
denken over hoe ons leven eruit ziet na 
de pandemie. Met deze begroting zetten 
we die lijnen uit.

We merken nu nog meer hoe belangrijk 
gezondheid is. Daarom investeren we in 
groene wijken waar je prettig kunt 
wonen, spelen en bewegen en is er extra 
geld voor sport. In onze binnenstad is het 
nu rustig, maar moet het weer gaan 
bruisen. Daarom investeren we in groen, 

water, fietsparkeren en speelplekken.  
Zo zorgen we dat mensen graag naar het 
centrum komen en er ook blijven hangen. 
Goed voor het leefklimaat, goed voor 
onze ondernemers.

Met investeringen in kinderopvang en 
nieuwe schoolgebouwen willen we dat 
kinderen in Groningen de beste start in 
het leven krijgen. En we gaan door met 
investeren in wijkvernieuwing, nieuw-
bouw, de energietransitie én cultuur. 
Want de woon- en klimaatcrisis zijn niet 
verdwenen, nu een andere crisis het 
nieuws domineert. Zo wil D66 de ruimte 
creëren voor inwoners om zichzelf te 
kunnen ontwikkelen. Maar wij zijn er ook, 
voor inwoners die het toch tegenzit. 

D66 laat je vrij, maar niet vallen.

Tom Rustebiel
Fractievoorzitter D66
groningen.d66.nl

Nu investeren voor na de crisis

Politiek gaat over keuzes maken. Je zou 
kunnen zeggen dat we moeten kiezen 
tussen groen en sociaal – tussen bomen 
en boterhammen. Daar is het nu niet de 
tijd voor. Wel kiest GroenLinks voor 
investeren in plaats van bezuinigen.  
We zijn blij dat het gemeentebestuur 
sterker en groener uit de crisis wil 
komen, met een uitgestoken hand naar 
groepen in de samenleving die het 
hardst getroffen worden door Corona.

In Groningen investeren we in mensen 
én in de ruimte om ons heen. 

Daarom kiezen we voor het verankeren 
van succesvolle proeven met schuld-
hulpverlening én voor meer biodiversiteit. 
We zorgen dat mensen de hulpmiddelen 
tegen armoede van de gemeente 
kunnen vinden én dat omgewaaide of 
zieke bomen vervangen worden. 
We zorgen dat meer mensen kwijt-
schelding van de afvalstoffenheffing 
krijgen én investeren 6,5 miljoen euro 
extra in het herwinnen en vergroenen 
van de openbare ruimte.

Dit is het moment om te zorgen voor 
inwoners van Groningen én voor de 
ruimte waarin wij leven. We moeten 
gezond uit de crisis komen en dat kan 
alleen door deze duurzame en sociale 
investeringen te doen in plaats van 
bezuinigen. Waarde draait namelijk om 

meer dan euro’s. Het draait ook om het 
welzijn van Groningers.

Mirjam Wijnja
Fractievoorzitter GroenLinks
groningen.groenlinks.nl

Duurzaam investeren

Onze wereld is aanzienlijk veranderd 
sinds het uitbreken van de coronacrisis. 
De precieze gevolgen voor de economie 
en onze inwoners moeten nog blijken, 
wel is bekend dat deze zowel heftig als 
langdurig zullen zijn. In de gemeente-
begroting die het college nu voorlegt, 
wordt te weinig aandacht geschonken 
aan financiële consequenties van Corona.  
Dit is onbegrijpelijk.

Wij moeten allemaal omgaan met de 
realiteit die Corona heet, ons houden aan 
allerlei nieuwe regels zoals 1,5 meter 
afstand en het dragen van mondkapjes. 
Behalve het college van B&W, dat houdt 
vast aan z’n grootse plannen. Zoals 
investeringen in een evenemententerrein 
op de drafbaan, bomen op de Grote Markt 
en basisbanen. Dit in plaats van noodzake-
lijke investeringen in echte banen en 
ruimte voor ondernemers die het zwaar 
hebben. Dit getuigt niet van daadkrachtig 
leiderschap, terwijl dat nu nodig is om 
Groningen door de crisis te loodsen.

Er moet wat de VVD betreft daarom vaart 
gemaakt worden met het bouwen van 
woningen, zodat mensen die graag willen 
wonen in Groningen dat daadwerkelijk 
kunnen. Dat geeft ook een mooie impuls 
aan werkgelegenheid op diverse 
terreinen. Wij roepen het college op om 
de kop uit het zand te halen.

Ietje Jacobs-Setz
Fractievoorzitter VVD
gemeentegroningen.vvd.nl

Kop in het zand

U kunt deze 
vergadering live in 

beeld en geluid volgen 
via gemeenteraad.

groningen.nl

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft z’n 
keuzes gemaakt. Die staan in de Gemeentebegroting 2021. 
In het kort: blijven investeren in bijvoorbeeld wijkvernieuwing, 
schuldhulp en fietsparkeren. En geen grote bezuinigingen en 
aanvullende lastenverhoging.

Maar de gevolgen van de coronacrisis voor 2021 zijn nog moeilijk 
in te schatten. B&W heeft 12,5 miljoen euro opzij gezet om 
coronakosten op te vangen.

Wat vinden de politieke partijen in de gemeenteraad van de 
keuzes van B&W? Daarover debatteren de twaalf fractievoorzitters 
vandaag, op de Politieke Woensdag van 11 november.

In deze krant vertellen zij alvast kort hun mening over de begroting. 
De begrotingsvergadering op 11 november begint om 15.00 uur 
in De Oosterpoort. Aan het eind van de vergadering neemt de 
gemeenteraad een besluit over de definitieve begroting, al dan 
niet met aanpassingen. 

Vanwege de coronamaatregelen kunt u als inwoner dit 
begrotingsdebat niet vanaf de publieke tribune meekijken. 
Maar u kunt deze vergadering wel live volgen via 
gemeenteraad.groningen.nl. De voorbereidende vergaderingen 
op 4 november zijn daar ook terug te zien. 
De gemeentebegroting 2021 is te vinden op financien.groningen.nl.

http://groningen.pvda.nl
http://groningen.sp.nl
http://groningen.d66.nl
http://groningen.groenlinks.nl
http://gemeentegroningen.vvd.nl
http://gemeenteraad.groningen.nl
http://financien.groningen.nl


De vooruitzichten voor 2021 zijn vooral 
onvoorspelbaar. We weten dat er klappen 
gaan komen, we weten alleen niet hoe 
hard die zijn en waar ze het hardst zijn. 
Wat we wel weten, is dat we er alles aan 
moeten doen die klap zo goed mogelijk 
op te vangen. 

Vele Stadjers en studenten zullen 
zuurverdiende spaarpotjes aan moeten 
gaan spreken. Om die last te verlichten 
moet de gemeente dat ook doen. 
Zij moet haar vermogen aanspreken voor 
een zo zacht mogelijke landing voor 
zoveel mogelijk inwoners. Die keuze 
maakt het college, maar wat ons betreft 
mag de gemeente nog dieper in de 

buidel tasten. Bijvoorbeeld waar het gaat 
om het in stand houden van algemene 
voorzieningen in de sport- en cultuur-
sector.

In onzekere tijden is het belangrijk om 
mensen actief, gezond en sociaal te 
houden. Het tekort aan binnensport-
faciliteiten opheffen is daarom één van 
de zaken waarvoor de gemeente dieper 
in haar buidel mag tasten.

2021 heeft echter ook goede vooruit-
zichten. Het gaat het jaar worden waarin 
het nieuwe Groninger huurteam op gang 
gaat komen, waarin de verhuurders-
vergunning eindelijk gecontroleerd gaat 
worden en short stay-contracten aan 
banden gelegd worden. Daar zien wij 
naar uit.

Marten Duit
Fractievoorzitter Student en Stad
studentenstad.nl

Stip op de horizon

Kijkend naar de toestand van de wereld 
is het goed om indachtig te houden dat 
een vlinderslag een orkaan kan 
veroorzaken. Bij velen daagt het besef 
dat de scheiding tussen mens en 
materie denkbeeldig is gebleken en dat 
wij onderdeel uitmaken van het grote 
Web of Life. De Verlichting heeft vrijheid 
en gelijkheid gebracht, maar ook een 
ongebreideld winststreven en een 
mechanistische kijk op dieren en natuur. 

Het is dringend zaak om een maatschap-
pelijk systeem dat is gestoeld op 
eigenbelang om te buigen naar een 
samenleving waarin mededogen centraal 
staat en die in staat is om collectieve 
doelen te verwezenlijken. Wat betreft 
deze begroting willen wij onder andere 
meer bomen en meer ambitie inzake 
biodiversiteit zoals een lang lint van 
ecologisch beheerde bermen.

Verder stellen we voor de reclamebelas-
ting niet uit te stellen. En met behulp van 
precariobelasting willen we vegetarische 

en veganistische restaurants bevoorde-
len. In de veehouderij zien we nog 
steeds een toename van het aantal 
dieren. Omdat grote hoeveelheden 
dieren ernstige gevolgen kunnen hebben 
voor de gezondheid van mensen stellen 
wij voor om de luchtkwaliteit in Ten Boer 
te gaan meten, waar veel koeien zijn. 
En zo zijn we waar we begonnen: 
wat wij dieren aandoen, komt als een 
boemerang bij ons terug.

Kirsten de Wrede
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
groningengemeente.partijvoordedieren.nl

Web of Life 

gemeenteraad.groningen.nl

De coronacrisis heeft het perspectief 
onder ons vandaan geslagen. Dat maakt 
mensen nerveus, somber en angstig. 
Het is al moeilijk om te voorspellen hoe 
de situatie over twee weken eruit ziet, 
laat staan hoe het jaar 2021 eruit gaat 
zien en welke keuzes we in de gemeente-
raad nu zouden moeten maken.

Dit zijn tijden waarin van iedereen het 
uiterste wordt gevraagd. Of het nu gaat 
om studenten, docenten of de zorg die 
momenteel het frontgevecht voert. Hoe je 
het ook wendt of keert, de coronacrisis 
raakt ons allemaal. De gevolgen hiervan 
krijgen pas echt een gezicht op lokaal 
niveau, ook omdat we door reisbeperkin-
gen veel meer op elkaar zijn aangewezen.

Daarom is het juist nu ontzettend 
belangrijk om de kracht te laten zien van 
onze eigen inwoners, door solidariteit en 
lokaal ondernemerschap. Dit is niet alleen 
positief en inspirerend, maar brengt ook 
saamhorigheid.

Voor 100% Groningen betekent het dat 
we verbinding met elkaar houden in deze 
moeilijke tijden. We moeten opkomen 
voor onze inwoners, oog houden voor 
hartverwarmende lokale initiatieven en 
ondersteuning bieden aan mensen die 
hulp of aandacht hard nodig hebben.

Marjet Woldhuis
Fractievoorzitter 100% Groningen
100pgroningen.nl

De kracht 
van lokaal!

In deze tijden voelt het vreemd om het 
over een begroting van 2021 te hebben. 
Mensen die familie of vrienden hebben 
verloren, of in een lang revalidatietraject 
terecht zijn gekomen. De vele zorg-
medewerkers die voor iedereen klaar 
stonden en nog steeds staan. De horeca 
die het ontzettend zwaar heeft. 
De cultuursector en sportverenigingen 
die onder druk staan. Het is voor veel 
mensen een zware tijd. Als er al een 
voordeel is dan is dat misschien dat we 
nog meer beseffen welke dingen écht 

belangrijk zijn. En vaak zijn dat niet de 
zaken waar de gemeente direct invloed 
op heeft.

Toch is het van belang dat de gemeente 
blijft investeren in een sterke samen-
leving. Dat kan door zekerheid te bieden 
aan (sport)verenigingen en dorps- en 
buurthuizen over hun voortbestaan en 
niet te wachten op geld uit Den Haag. 
Maar ook door ervoor te zorgen dat 
mensen in armoede en schulden zo 
goed mogelijk worden geholpen. En te 
blijven investeren om het woningtekort 
op te lossen zodat Groningen weer 
betaalbaar wordt voor starters.

Het lijken nu niet de meest belangrijke 
dingen in het leven, maar met de juiste 
investeringen nú kunnen we hopelijk 

straks weer bouwen aan een mooie 
toekomst in Groningen.

René Bolle
Fractievoorzitter CDA
cda.nl/groningen/groningen 

Een toekomst in Groningen

De Stadspartij houdt grote zorgen over 
de financiële situatie van de gemeente. 
Los van de coronacrisis blijven de 
uitgaven maar stijgen. De huidige tijd 
toont maar weer eens het belang van 
voldoende gemeentelijke reserves aan. 
Zo voorkomen we lastenverzwaringen 
voor inwoners en ondernemers.

Onze gemeente heeft in de ‘goede 
jaren’ onvoldoende geld opzijgezet. 
Ook de huidige coalitie (GroenLinks, 
PVDA, D66 en ChristenUnie) spaart 
weinig en investeert veel. 

Maar op een verkeerde manier. Niet in 
mensen, maar in stenen.

Groningen behoort al decennialang tot 
één van de armste gemeenten. 
Betaalbare woningen blijven schaars en 
de huren hoog. Onder het huidige beleid 
stijgen voor de derde (!) keer op rij de 
gemeentelijke lasten voor onze 
inwoners en ondernemers. Zuur voor 
iedereen. Extra zuur voor de ‘nieuwe 
Stadjers’ van Haren en Ten Boer!

Er wordt té veel gemeentelijk geld 
uitgegeven aan grote prestigeprojecten, 
té weinig aan sport, gezondheid, 
armoedebestrijding en lastenverlichting. 
Daarom kiest de Stadspartij er altijd voor 
om eerst te investeren in mensen, ruimte 
en groen en pas dáárna in stenen. 

Wat wil de Stadspartij? Simpel!  
Een gemeente die financieel haar zaken 
op orde heeft, die opkomt voor en 
luistert naar de belangen van inwoners 
en ondernemers, zónder geldverspilling 
aan grote prestigeprojecten.

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter Stadspartij
stadspartijgroningen.nl

De zorgen over de gevolgen van 
COVID-19 voor onze samenleving zijn er 
nog steeds en de begroting van 2021 is 
het moment om daarbij stil te staan. 
Wat betekent dit voor het zorgpersoneel? 
Hoe kunnen we als samenleving oog 
voor elkaar houden, maar tegelijkertijd 
afstand houden in onze contacten? 
Wat als je geen dak boven je hoofd 
hebt? Hoe kun je als mantelzorger je 
blijven inzetten met een kleiner netwerk 
door Corona?

Signalen van toegenomen eenzaamheid 
onder jong en oud, oplopende werkloos-
heid en bedrijven die het moeilijk hebben, 

maken dat de overheid meer dan ooit 
een rol heeft. Het ondersteunen van 
onze inwoners met bijstand, via de Wmo 
en onze jeugdhulp is een mooi en 
essentieel vangnet waarbij we als 
gemeente wederom extra geld bijleggen. 
Desondanks trekken we extra geld uit 
voor schuldhulpverlening, is er geen 
verdere lastenverzwaring, en is er extra 
geld voor sport, handhaving en aanpak-
ken van problematische jeugdgroepen.

Dit alles kan de gemeente niet alleen. 
Wij zien nieuwe en bestaande initiatieven 
met inwoners en ondernemers die 
samen klaarstaan voor mensen die het in 
deze crisis moeilijk hebben. 
Daarom, laten we onze zorgen delen 
maar met als motto “Samen de kop  
d’r veur!” 

Gerben Brandsema
Fractievoorzitter ChristenUnie
groningen.christenunie.nl

Kop d’r veur!

Groningen
Haren
Ten Boer

Het huidige gemeentebestuur is bezig 
om het zuur verdiende belastinggeld van 
z’n inwoners nutteloos uit te geven aan 
asielopvang voor uitgeprocedeerde 
asielzoekers, prestigeprojecten (bijvoor-
beeld het verliesgevende Groninger 
Forum, sluiting van de Drafbaan om 
mega-evenementen te kunnen organi-
seren of een nieuw muziekcentrum) en 
aan klimaat- en duurzaamheidsbeleid.  
De PVV vindt dat onverantwoord en wil 
dat het gemeentebestuur andere 
prioriteiten stelt en gaat voor armoede-
bestrijding, goede zorg en een prettig 
leef- en woonklimaat in de wijken en 
de dorpen.

Als het gemeentebestuur het geld van 
de inwoners verstandig besteedt dan kan 
er ook weer geld worden teruggegeven 
aan de inwoners via lastenverlaging. 
De PVV ziet graag dat de inwoners van 
de gemeente Groningen weer goed rond 
kunnen komen (de PVV wil meer in uw 
portemonnee), dat kwetsbare ouderen 

en jongeren weer de hulp krijgen die zij 
nodig hebben (uw zorg is onze zorg). 
Dat de woon-, werk- en leefomgeving 
van de inwoners weer centraal komt te 
staan. Dat studenten, ondernemers en 
bezoekers zich thuis voelen in een 
gemeente die hecht aan haar tradities, 
haar cultureel erfgoed, een gevarieerd en 
compleet winkelaanbod, een goed 
voorzieningenniveau en oog heeft voor 
de karakteristieke sectoren in het 
Groningse MKB. 

Ton van Kesteren
Fractievoorzitter PVV
pvv-groningen.nl

De PVV zorgt voor de Groningers!     

Investeren in mensen, niet in stenen
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