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Onderwerp: G-Kracht

Groningen,
Aan de raad,
Hierbij leggen wij u het beleidskader voor het nieuw economische meerjarenprogramma, dat de titel G-Kracht draagt, ter vaststelling aan uw raad voor. In het
beleidskader wordt de visie en ambitie voor het vijfjarig programma neergelegd.
Voorbeeld veranderagenda.
G-Kracht is als onderdeel van de veranderagenda benoemd als één van de speerpunten
waarvan uw raad heeft aangegeven vroegtijdig en aan de "voorkant" van de
beleidsontwikkeling betrokken te worden en een kaderstellende rol te willen
vervullen. Dit proces heeft vorm gekregen door een drietal stappen: een presentatie
over de proces- en maakindustrie, een expertmeeting met externe deskundigen en als
laatste een oriënterende discussie in de raadscommissie Werk en Inkomen. De
oriënterende bespreking van de raadscommissie Werk en Inkomen van 15 april j.l.
geeft ons college duidelijke en eensgezinde richtingen mee voor de invulling van het
nieuwe programma. Een verdere prioritering (focus) op energie en healthy ageing als
dé speerpuntsectoren, aandacht voor aansluiting onderwijs-bedrijfsleven, voortzetting
revitalisering (samenwerking Terreinwinst) en inzet op toerisme en binnenstad. Ook
de ontwikkelingen rondom de Eemshaven zijn veelvuldig genoemd als kans. De
adviezen, discussies en richtinggevende uitspraken die door het gevolgde proces zijn
ontstaan, hebben wij bij het maken van G-Kracht als nuttig ervaren.
G-Kracht.
Onze hoofddoelstelling is bijdragen aan het realiseren van 135.000 arbeidsplaatsen
eind 2014. G-Kracht is opgebouwd uit drie deelprogramma’s die nauw onderling
samenhangen. De deelprogramma’s zijn:
• Groningse pieken, met een focus op Gezond oud worden en (Groene) energie, een
inzet op maatschappelijk relevante thema’s. Groningen onderscheidt zich met de
aanwezige kennisinstellingen en bedrijfsleven. Wij zetten in op de gemaakte
keuzes in de structuurvisie Stad op scherp, het faciliteren van de kenniseconomie
(Akkoord van Groningen);
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•

•

Bedrijvig Groningen, gericht op het vestigings- en ondernemersklimaat voor
bedrijfsleven via bijvoorbeeld Terreinwinst, bevorderen
ondernemerschap/starters, wijkeconomie en creatieve stad;
Gastvrij Groningen, voor een aantrekkelijke binnenstad en het binden en boeien
van talent.

G-kracht staat voor de kracht van Groningen, voor Groei en Geluk, voor de focus
op Gezondheid en Groene energie. G-kracht staat ook voor de kracht van onze
economisch sterke punten de Grote Markt, Gasunie, Gasterra, en voor Gastvrij
Groningen, het aantrekken van talent. Tot slot staat G-kracht in de natuurkunde voor
versnelling en daarmee voor een versnelling van de economische ontwikkeling van
Groningen.
Middelen.
G-Kracht is een vijfjarig programma, dat loopt tot en met 2014, per jaar wordt bij de
gemeentebegroting de jaarschijf vastgesteld. Het ambitieniveau telt op tot een
jaarlijkse investering van 3 miljoen euro.
Zoals wij op verschillende momenten hebben aangegeven, vervalt de Rijksbijdrage
voor stedelijke economisch beleid binnen het Grote Stedenbeleid per 2010. De lobby
vanuit de G27 heeft niet geleid tot bijdragen voor stedelijk economisch beleid vanuit
het Rijk. De steden zijn aangewezen op de Pieken-programma’s (tot 2013) en
eventuele specifieke regelingen, bijvoorbeeld voor de revitalisering van
bedrijventerreinen of het stimuleren van wijkeconomie. Zeker is dat de Grote Steden
hun uitzonderingspositie kwijt zijn en concurreren met alle gemeenten om schaarse
middelen. Dat vraagt om sterke projecten en een zichtbaar profiel.
Deze forse aderlating kunnen wij als gemeente niet zelfstandig opvangen, zeker
gezien het sombere financieel meerjarenbeeld. Ons college is van mening dat juist in
tijden van economische tegenwind de lokale overheid moet blijven investeren in een
aantrekkelijke vestigings- en ondernemersklimaat. Daarom handhaven wij onze
gemeentelijke inzet en voegen wij extra middelen toe aan het huidige budget. Wij
stellen uw raad voor in ieder geval € 1.180.000,-- voor de uitvoering van G-Kracht in
2010 beschikbaar te stellen, te dekken uit vrijval kapitaallasten dienstbegroting
RO/EZ (€ 681.000,--), incidenteel activiteitenbudget Nieuw Beleid 2009
(€ 350.000,--) en het saldo reserve Stimuleringsfonds Bedrijfsvestigingen
(€ 149.000,--). Daarnaast vangen wij de formatie en werkbudget voor projecten vanuit
de diensten OCSW en SOZAWE (totaal € 250.000,--) op binnen de reguliere
begroting.
De komende maanden zullen wij bezien of en in hoeverre wij het nu beschikbare
budget kunnen aanvullen met externe middelen, of door verbindingen te leggen met
het Akkoord van Groningen, het duurzaamheidprogramma of de middelen voor
werkdeel SOZAWE. Daarnaast hebben wij voorgesteld, in het kader van de
nieuwbouw dienst SOZAWE, 1 miljoen euro ter stimulering van de werkgelegenheid
in de binnenstad vrij te maken. Wij betrekken het deelprogramma "Gastvrij
Groningen" bij de uitkomsten van onderzoek naar effectieve maatregelen (uitgevoerd
door Ecorys).
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Wij zullen binnen het programma de meeste kansrijke onderwerpen en activiteiten
prioriteren, samen met de bijdrage voor de instandhouding van die activiteiten die van
groot belang zijn voor het economisch functioneren van de stad. In het najaar voor de
behandeling van de gemeentebegroting zal de jaarschijf G-Kracht 2010 aan uw raad
worden voorgelegd. Voor de daaropvolgende jaren zal de voeding van het economisch
programma 2011-2014 vastgelegd moeten worden in het collegeprogramma.
Vervolg Proces.
De ontwikkeling van G-Kracht is gelijk opgegaan met de actualisatie van het Akkoord
van Groningen en sluit aan bij de thematiek. De basis voor G-Kracht is mede gelegd
door gesprekken met verschillende externe partijen als de Hanzehogeschool, de NOM,
de provincie Groningen en het ministerie van Economische Zaken. In navolging
hiervan zal een bijeenkomst worden belegd met een brede vertegenwoordiging vanuit
diverse externe partijen om over het programma G-Kracht te discussiëren.
Voorstel.
Gelet op vorenstaande stellen wij u voor te besluiten:
I.
het Beleidskader Economisch Meerjarenprogramma 2010-2014 "G-Kracht" vast
te stellen;
II. de deelprogramma’s voor 2010 vast te stellen;
III. voor de uitvoering van de jaarschijf 2010 in ieder geval een bedrag van
€ 1.180.000,-- beschikbaar te stellen en dit als volgt te dekken:
- Vrijval kapitaallasten RO/EZ 2010 (geoormerkt in het handboek financieel
beheer voor het voormalig EBP) € 681.000,--; - Meerjarenbegroting 2009,
geoormerkt voor 2010, de € 350.000,-- incidenteel nieuw beleid, mits de raad bij
vaststelling van de begroting 2010 akkoord gaat met de voorgestelde nieuw
beleidsgelden voor dit doel; - Saldo reserve Stimuleringsfonds Bedrijfsvestiging
€ 149.000,--; - Bij het opstellen van begroting 2010 met de hieruit voortvloeiende budgettaire effecten rekening te houden.
Burgemeester en wethouders
van Groningen,
de burgemeester,

de secretaris,

Jacq. Wallage.

H.P. Bakker.

