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Vandaag, 1 juli, in De Oosterpoort: het jaarlijkse Voorjaarsdebat van de gemeenteraad

Corona centraal in Voorjaarsdebat raad
Lange vergaderdag vandaag voor de 45 Groningse raadsleden. Want de Groningse gemeenteraad voert vanaf 15.00 uur 
tot ver in de avond het jaarlijkse Voorjaarsdebat. Daarin zeggen alle politieke partijen wat zij belangrijk vinden voor 2021.

Vast staat dat de coronacrisis het debat beheerst. Vóór de crisis was de financiële positie van de gemeente al niet gunstig. En de coronacrisis helpt niet. 
Het college van B&W gaat uit van een geldprobleem van 10 tot 20 miljoen euro door corona. Want er zijn minder inkomsten en meer uitgaven door deze crisis.

Wat te doen? Het college zegt: “We blijven investeren, juist in deze crisistijd.” En wat vinden de 12 politieke partijen in de gemeenteraad? 
Dat horen we in het Voorjaarsdebat. De 12 fractievoorzitters in de raad geven hier in de krant alvast een korte samenvatting van hun 
mening in dit belangrijke debat. Het college kan de verschillende meningen gebruiken bij de keuzes voor de Begroting van 2021.

Live uitgezonden
Het Voorjaarsdebat begint vandaag om 15.00 uur. Door de coronamaatregelen is slechts een beperkt aantal bezoekers welkom in 
De Oosterpoort waar de vergadering plaatsvindt. Graag van tevoren aanmelden via griffie@groningen.nl.  
Het Voorjaarsdebat is voor iedereen live te volgen via de website gemeenteraad.groningen.nl

De coronacrisis raakt ons allemaal. Het 
raakt de volksgezondheid, zorgt voor 
onzekerheid en vergroot de verschillen 
tussen arm en rijk. In tijden van grote 
onzekerheid is het extra belangrijk om 
helder te zijn over op welk kompas we 
varen. Wat de PvdA betreft, is dat de 
kwaliteit van ons bestaan, voor iedereen. 
De zekerheid van een fatsoenlijke basis. 
Niet de markt, maar de mens en de 
planeet voorop. 

Ook vóór corona stond Groningen al voor 
grote uitdagingen. Voor gewone mensen 
is het steeds moeilijker om een 
betaalbaar huis te bemachtigen. Het 
aantal banen groeide hard, maar 10.000 
Groningers in de bijstand profiteren hier 
niet van. Eén op vijf kinderen groeit op in 
armoede. 

Lost de markt deze problemen op? Nee, 
anders was dit in de afgelopen jaren 
waarin de markt vrij spel had wel 
gebeurd. We hebben een sterke 
overheid nodig. Een overheid die geen 
nieuwe bezuinigingsronde wil, maar juist 

in moeilijke tijden blijft investeren, 
anticyclisch beleid voeren. 

Dat betekent nu investeren! Zodat we 
basisbanen kunnen maken voor mensen 
die maar niet aan het werk komen. Zodat 
gewone mensen weer een kans krijgen 
om een huis te bemachtigen. En zodat 
kinderen weer samen naar school 
kunnen en gelijke kansen krijgen.

Julian Bushoff
Fractievoorzitter PvdA
pvdagroningen.nl 

De coronacrisis heeft één ding haarfijn 
aangetoond: onze samenleving werkt 
veel beter wanneer we samenwerken en 
solidariteit organiseren. In de zorg werd 
door samenwerking fantastisch werk 
geleverd. Ondernemers hielpen en 
ondersteunden elkaar in moeilijke tijden. 
Mensen hielpen en zorgden voor elkaar 
wanneer dat nodig was. 

De overheid moet die samenwerking en 
solidariteit bevorderen én organiseren en 
niet weer op de oude voet doorgaan. 
Want die politiek heeft geleid tot 
groeiende woningnood en stijgende 
woonlasten, grote armoede en toe-
nemende inkomensonzekerheid. 

Tot vermarkting en verschraling van de 
zorg, stijgende energielasten en blijvende 
afhankelijkheid van commerciële 
energiegiganten. En tot oplopende 
spanningen in de samenleving door 
achterstelling, uitsluiting en ongelijkheid.

Volgens de SP worden deze problemen 
veroorzaakt door een politiek-economisch 
systeem. Een systeem dat mensen met 
elkaar laat concurreren in plaats van 
samenwerken. Een systeem waarbij de 
overheid individualisme zaait in plaats van 
onderlinge solidariteit organiseert. 

De SP wil dat anders. Door samen- 
werking en solidariteit willen wij een 
betaalbaar huis voor iedereen, goed werk 
met een fatsoenlijk inkomen, zorg zonder 
concurrentie en eigen bijdragen en 
schone energie waar iedereen zeggen-
schap over heeft. 

Help mee om samenwerken en 
solidariteit te organiseren. Sluit je aan bij 
de SP!

Jimmy Dijk
Fractievoorzitter SP
groningen.sp.nl

Juist nu investeren in Groningers! 

Van concurrentie naar samenwerking

Veel Groningers zijn bezig met hun 
toekomst. De coronacrisis laat ook zien 
hoe kwetsbaar deze kan zijn als het gaat 
om onze gezondheid, vrijheid en welvaart.

D66 staat voor een gemeente die 
inwoners en initiatieven de ruimte geeft 
en die niet onnodig gaat bepalen wat wel 
of niet goed zou zijn. Daarom vroegen 
we Groningers hoe we samen uit deze 
periode kunnen komen en waar de focus 
dan zou moeten liggen:
Verbinden: “In deze periode is me veel 
meer opgevallen hoeveel verbinding we 
hebben in onze samenleving. 
We hebben een sterke samenleving die 

tegen een stootje kan”.
Luisteren: “Ondernemers hebben het al 
moeilijk genoeg in deze tijd om te 
overleven, we moeten daarom beter 
naar ze luisteren.”
Duidelijkheid: “Ik vond persoonlijk de 
fietsverboden te strikt, onduidelijk en te 
uitgebreid. Het centrum van Groningen 
verdient na de lockdown een slimmere 
exitstrategie.”

Zijn dit nieuwe inzichten? Nee. 
Maar deze crisis drukt ons ook met de 
neus op de feiten over politieke keuzes. 
D66 gaat voor progressieve keuzes en 
het koesteren van de saamhorigheid. 
We kunnen levens redden als we 
samenwerken en de rust bewaren. 
We kunnen banen en inkomens 
behouden door samen het lef te hebben 
om lastige keuzes te maken.

Berndt Benjamins
Fractievoorzitter D66
groningen.d66.nl

Kiezen voor de toekomst

Dit jaar verloopt op een manier die 
niemand had voorzien. Zoals bij elke 
crisis worden mensen die het al moeilijk 
hebben het hardst geraakt. Daarom is 
het goed dat we in Groningen al hard 
werken aan het tegengaan van armoede 
en het helpen van mensen met 
schulden. Wat GroenLinks betreft 
trekken we daar nu meer tijd en geld 
voor uit. De hand moet niet op de knip, 
maar worden uitgestoken naar iedereen 
die dat nu nodig heeft.

Corona is ook aanleiding voor bezinning. 
We hebben gezien dat het mogelijk is 
ons leven en de samenleving in korte tijd 
helemaal anders in te richten. 
Daar moeten we het over hebben: 
wat eerder onmogelijk leek, is nu een 
manier om sterker uit de crisis te komen. 
Wat GroenLinks betreft is het nu tijd om 
volledig te kiezen voor vergroening, een 
andere invulling van onze openbare 
ruimte, duurzamer werken en leven, een 
circulaire economie. Dit is niet alleen de 
weg uit deze crisis, maar ook uit de 
klimaatcrisis.

We zien dit jaar ook iets anders. Mensen 
gaan wereldwijd de straat op om gelijke 
rechten op te eisen. Het tegengaan van 
ongelijkheid is een belangrijke waarde 
voor GroenLinks en we zullen ons daar 
keihard voor blijven inzetten.

Mirjam Wijnja
Fractievoorzitter GroenLinks
groningen.groenlinks.nl
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De wereld is aanzienlijk veranderd sinds 
het uitbreken van de coronacrisis. Voor de 
gemeente Groningen is het alle hens aan 
dek om zowel de economische als de 
sociale gevolgen voor onze inwoners te 
minimaliseren. Het is daarom van groot 
belang om te zorgen dat Groningers die 
nu geen werk meer hebben, zo snel 
mogelijk weer een baan kunnen vinden. 
Verder moeten we zorgen dat onze 
ondernemers kunnen blijven onderne-
men, en moeten onze centra aantrekkelijk 
blijven voor bezoeken, binnen wat kan en 
mag. Natuurlijk willen er nog steeds graag 
mensen in onze gemeente wonen. Laten 
we daarom vaart maken met het bouwen 
van woningen. Verder is bekend dat voor 
alle inwoners de lasten in de afgelopen 
jaren fors zijn gestegen. Wat de VVD 
betreft kan en mag dat niet nog verder 
oplopen. Het is daarom nu tijd om 
daadkrachtig leiderschap te tonen en om 
onze gemeente door de crisis te loodsen. 

Daarbij geldt dat we terug moeten keren 
naar de basis. Ervoor zorgen dat het in de 
gemeente Groningen goed wonen, 
werken, studeren en ondernemen is, voor 
iedereen. Wij roepen het college van 
B&W op om pas op de plaats te maken, 
ambitieuze doelstellingen uit te stellen en 
terug te keren naar de basis.

Ietje Jacobs-Setz
Fractievoorzitter VVD
gemeentegroningen.vvd.nl

Alle hens aan dek

U kunt deze 
vergadering live in 

beeld en geluid volgen 
via gemeenteraad.

groningen.nl
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Huurders hebben het zwaar in Groningen. 
Het is druk op de woningmarkt en dat 
zorgt voor gegoochel met doorverkoop 
van huizen en sjoemelen met voorwaar-
den voor verhuur, met als resultaat zeer 
hoge huurprijzen. Het college zal zich vol 
in moeten zetten op het beschermen van 
sociale huurders, starters en studenten.

Verhuurdersvergunning
In de begroting mag dan ook ruim 
aandacht komen voor huurders. Zo wordt 
het twee jaar na het invoeren van de 
kamerverhuurvergunning tijd om in te 
gaan zetten op de controle en hand-
having. Hierbij moet veel aandacht zijn 
voor preventief controleren. Ga actief bij 

huurders langs om te bekijken of 
verhuurders zich aan de regels rondom 
verhuur houden, geen wangedrag 
vertonen en een eerlijke huurprijs vragen.

Huurteam
Ook moet het huurteam geprofessionali-
seerd worden. Momenteel is het 
huurteam 6 uur per week bereikbaar. 
Er moet een meldpunt komen waar 
huurders elke dag terecht kunnen om 
hulp te krijgen, dit zowel voor algemene 
informatie over huren als misstanden bij 
hun huidige huurcontract.

Verhuurdersinspectie
Op de Groninger verhuurmarkt zijn meer 
misstanden die aangepakt moeten 
worden, elke huurder moet geholpen 
worden. Om huurders in brede zin te 

ondersteunen moet er tevens een 
verhuurdersinspectie komen.

Marten Duit
Fractievoorzitter Student en Stad
studentenstad.nl

Help huurders aan eerlijke huur

De Indonesische filmregisseur Nugroho 
vertelde onlangs hoe zijn grootmoeder 
precies wist wanneer de nabijgelegen 
vulkaan zou uitbarsten. Ze voelde dat. 
Volgens hem is de moderne mens het 
contact met de natuur kwijgeraakt en 
verliezen we ons in een te rationele 
benadering van onszelf en de wereld 
om ons heen.  

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt 
dat we de natuur niet kunnen beheersen 
en dat verdere exploitatie tot nieuwe 
pandemieën kan leiden. Technologische 
oplossingen voor de grote hedendaagse 
vraagstukken bestaan niet. De aarde is 
niet onuitputtelijk, de mens is geen 
consumptie-eenheid en een koe is meer 
dan een melkfabriek. Spullen zijn dode 
materie, die de plaats innemen van wat 
leeft.  

Laat compassie het nieuwe fundament 
van ons handelen worden, een oprechte 

gerichtheid op ander leven, zodat de 
behoefte ontstaat om te zorgen voor de 
natuur en de dieren om ons heen. Want 
wat je niet voelt, kun je niet beschermen.

Aan de basis van onze huidige proble-
men, ligt de overtuiging dat sommige 
levens belangrijker zijn dan andere. 
Daarom willen wij in onze gemeente de 
veeteelt afbouwen en zo ruimte creëren 
voor mensen en vrije dieren. Bomen 
planten, in plaats van kappen. En dieren 
gaan we vieren – en niet langer opeten.

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

“De ware tijdwinst is kijken naar een 
zwaan”(Bertus Aafjes) 

gemeenteraad.groningen.nl

Vorig jaar zat de gemeente Groningen al 
in zwaar weer. Toen werden de lasten 
flink verhoogd en werd er fors bezuinigd 
op het onderhoud van groen, cultuur en 
Wmo. Nu de coronacrisis daarbij is 
gekomen, lijken we opnieuw een 
onzekere periode tegemoet te gaan. 
Er zullen opnieuw scherpe keuzes 
gemaakt moeten worden die een directe 
invloed hebben op onze inwoners. 
100% Groningen vindt daarom dat we 
even een pas op de plaats moeten 
maken, waarbij we onderscheid maken 
tussen wat moét en wat zou kunnen. 
Dus wél goed behoud van zorg, en maar 
even wachten met een nieuwe 
Oosterpoort of bomen op de Grote Markt. 

Sterker nog, wij vinden dat je juist nú 
moet denken aan de portemonnee van 
onze inwoners. Want voor één van de 
armste gemeenten van Nederland, zijn 

we ook één van de duurste met hoge 
woonlasten. Inwoners van de gemeente 
Groningen betalen zich blauw aan de 
OZB, hondenbelasting en afvalstoffen-
heffing. Voor dat geld zou je minstens 
mogen verwachten dat je niet zelf op een 
bakfiets het grofvuil hoeft weg te 
brengen.

Marjet Woldhuis
Fractievoorzitter 100% Groningen
100pgroningen.nl

Geld moet terug naar onze inwonersDat was de slogan waarmee het CDA 
bijna twee jaar geleden de gemeente-
raadsverkiezingen in ging. Een pleidooi 
om te investeren in de kerntaken van 
onze gemeente. Zorg, onderhoud van de 
openbare ruimte en sport. Het lijkt een 
eeuwigheid geleden en de wereld ziet 
er inmiddels anders uit. Velen hebben de 
effecten van de coronacrisis van dichtbij 
meegemaakt. Zorgen over de eigen 
gezondheid of die van dierbaren. 
Onzekerheid over het behouden van je 
baan of thuiswerken en tegelijkertijd 

lesgeven aan je kinderen. Alhoewel het 
nu de goede kant op lijkt te gaan, blijft 
de onzekerheid over een mogelijke 
nieuwe uitbraak bestaan.
Maar de afgelopen periode bleek ook 
een vruchtbare bodem voor mooie 
initiatieven. Solidariteit in wijken en buur-
ten, waarin mensen voor elkaar 
boodschappen doen of koken. Sportver-
enigingen die hun deuren openen voor 
leden en niet-leden en waardoor eens te 
meer naar voren komt dat verenigingen 
cruciaal zijn. Een focus op lokaal door 
boodschappen te doen bij lokale winkels 
en horeca. Dat alles helpt om onze 
gemeente ook na de crisis aantrekkelijk 
te houden en zoveel mogelijk banen te 
behouden. Kortom: een sterke 
samenleving. Wat ons betreft, vormt  
dat de basis voor de komende jaren. 

En daar hoort een gemeente bij die zich 
richt op wat écht belangrijk is.

René Bolle
Fractievoorzitter CDA
cda.nl/groningen/groningen 

Voor wat écht belangrijk is

De Stadspartij maakt zich grote zorgen 
over de financiële situatie van de 
gemeente Groningen. Afgezien van de 
coronacrisis blijft het uitgavenpatroon 
van de gemeente stijgen. Bezuinigingen 
worden niet gehaald en gemeentelijke 
lasten voor inwoners gaan fors omhoog. 
In economisch goede jaren heeft de 
gemeente onvoldoende gespaard om de 
huidige crisis te lijf te gaan. ‘Repareer 
het dak als de zon schijnt en niet als het 
regent.’

De kosten van jeugdzorg en WMO blijven 
stijgen, zonder zicht op oplossingen en 
doelen om deze kosten te verminderen. 
Het “granieten bestand” van 10.000 
mensen in de bijstand blijft onaantast-
baar hoog. De groene ambities worden 
niet gehaald. Integendeel, elk stukje 
groen in de stad wordt volgebouwd en 
bomen worden onnodig gekapt. 
Er worden veel te weinig betaalbare 
(huur)woningen gebouwd en midden-
inkomens kunnen niet meer wonen in 
stad. Het aardgasdossier is niet opgelost 
en het platteland gaat in de uitverkoop.  
Onze mooie groene polders worden vol 
gebouwd met windmolens en zonne-
panelen zonder noemenswaardige 
inspraak en profijt voor inwoners.

Laten wij teruggaan naar de basis: een 
gemeente die financieel haar zaken op 

orde heeft, opkomt voor en luistert naar 
de belangen van inwoners en bedrijfs-
leven zonder geld te verspillen aan 
prestigieuze projecten.

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter Stadspartij
stadspartijgroningen.nl

Het coronavirus heeft gelukkig beperkt 
huisgehouden in Groningen. Maar de 
effecten op onze samenleving en 
economie zijn enorm. Er zijn grote 
zorgen over oplopende armoede en 
meer mensen zullen bijstand aanvragen. 
Ook de eenzaamheid is toegenomen. 
Ouderen die geen bezoek meer 
mochten ontvangen in het verzorgings-
tehuis, en alleen op hun kamer hun tijd 
moesten doorbrengen. Maar daarnaast 
had de crisis ook positieve bijeffecten. 
Allerlei prachtige initiatieven, van groot 
tot klein, ontstonden spontaan. 
We moeten zorgen dat we deze blijven 
vasthouden. Blijf oog houden voor elkaar. 

Help elkaar in de straat, in de wijk, in je 
dorp, koop bij de lokale ondernemer die 
het hard nodig heeft.

Ondertussen moeten we huizen blijven 
bouwen, onder meer voor ouderen die 
langer thuis wonen, denken om de 
toekomst van onze jongeren en een 
schild zijn voor de zwakken. 
Hierbij moeten we goed kijken hoe we 
alles kunnen blijven betalen en waar we 
alles aan uit gaan geven, want als 
gemeente mogen we niet failliet gaan. 
Lasten verzwaren is daarbij het laatste 
waar de ChristenUnie aan denkt. 
Laten we bidden om gezondheid en 
aandacht voor elkaar, en hard werken om 
economie en samenleving te herstellen 
of blijvend te veranderen naar aanleiding 
van wat we geleerd hebben van corona.

Gerben Brandsema
Fractievoorzitter ChristenUnie
groningen.christenunie.nl

Goede Tijden Slechte Tijden

Groningen
Haren
Ten Boer

Voor de Partij voor de Vrijheid zijn 
veiligheid, goede jeugdzorg, het creëren 
van werkgelegenheid, goede voor- 
zieningen in de wijken en dorpen, geen 
bezuinigingen op zorg voor onze ouderen 
en het verlagen van lokale lasten, 
belangrijke speerpunten. Daarom is het 
belangrijk om te snijden in de gemeente-
lijke uitgaven. De gemeente Groningen 
blijft namelijk geld uitgeven aan mislukte 
prestigeprojecten, zoals aan overbodige 
(multiculturele) subsidieclubs en aan 
klimaatonzin (alles en iedereen van het 
schone, betrouwbare en betaalbare gas 
af), waar de gemeente zelfs koploper in 
wil worden. Overbodige en peperdure 
hobby’s waar de inwoners niets aan 
hebben. Dat is geldverkwisting waarvoor 
de inwoners ieder jaar weer een onnodig 
hoge rekening moeten betalen.

Onze inwoners moeten zich kunnen 
uitspreken in referenda, een volksraad-
pleging, waarvan de uitslag gerespec-
teerd moet worden. De gemeenteraad 

en het gemeentebestuur moeten 
opkomen voor ónze burgers en ónze 
ondernemers en ervoor zorgen dat de 
armoede in Groningen verdwijnt. De PVV 
wil optimale veiligheid in de binnenstad 
en in de wijken en dorpen, en ziet de 
politie liever op straat dan achter het 
bureau. Voorrang voor statushouders bij 
de toewijzing van huurwoningen vindt de 
PVV oneerlijk. De PVV in de gemeente-
raad van Groningen zet het belang van 
de gewone Groningse burgers écht op 
de eerste plaats.

Ton van Kesteren
Fractievoorzitter PVV
pvv-groningen.nl

De Groningse Burger op één

Groen in de uitverkoop
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