
De hoofdlijnen van de begroting; groei, verbinding en vernieuwing spreken ons aan. 
Vooral groei is dan ook de rode draad in onze woordvoering vandaag.

Onze gemeente heeft een hoge score bij kinderen die opgroeien in een 
uitkeringsgezin (bron: website armoede in groningen). Ook gaf Humanitas in de stad 
Groningen aan dat volgens hen het aantal kinderen in armoede groeit in onze stad.
We schrikken hiervan. We vragen ons af, wat ook in de commissie ter sprake kwam, 
waarom het doel van het college niet ambitieuzer is? Er staat nu als doel het aantal 
mensen in armoede 'Stabiel' te houden. Dit is een van de punten waar wij liever een 
afname zouden zien!
Verder vinden we het jammer dat er nog steeds weinig duurzame kleding te vinden is 
in de stad. Er zijn wel pop-up stores met een deel ecologische en gerecyclede 
kleding, maar wij zouden graag een groei zien van dit soort ondernemingen. Wij 
bereiden een initiatiefvoorstel voor en zullen hier op terug komen.
Gisteren las ik in de Volkskrant dat het Canarisch eilandje El Hierro of Ferro (Wat 
eeuwen lang als meest westelijke punt vd Aarde werd gezien) het groenste 
bewoonde eiland ter wereld is en binnenkort 100% energie neutraal zal zijn. Goed 
nieuws! Het kan dus! Wij hebben met z'n allen het doel om in 2035 een energie 
neutrale stad te zijn. Het blijft een mooi streven. Er moet nog veel verandering en 
vernieuwing plaatsvinden voordat we dit doel hebben bereikt. De ontwikkeling en de 
inzet van groene energie is in ieder geval een stap in de goede richting. Hier zijn wij 
voorstander van, met name zonne-energie en geothermie vinden we erg interessant.

Wat betreft het verkeer. We zien natuurlijk graag een focus op milieuvriendelijk 
vervoer, zoals e-scooters en elektrische bussen en taxi’s. We zien dan ook uit naar 
de tussenstand inzake de duurzaamheidsmaatregelen en de mogelijke uitvoering 
van de motie over elektrische taxi’s.

Dan het evenementenbeleid, hierbij wordt er in de begroting een evenwicht gezocht 
tussen de bruisende stad en de leefbare stad. Wij hopen dat het college ook de 
groene, levende stad hierin wil meenemen. Levende wezens kunnen last hebben van 
te veel bezoekers en geluid en de natuur kan erdoor beschadigd worden. Ook 
zouden wij graag zien dat de grote evenementen kostendekkend zijn en wij staan 
mede daarom ook op de motie vd CU..

De verbinding tussen de zogenaamde smart city en het meer kwetsbare gedeelte 
van onze samenleving, die het college schetst in de begroting vinden we erg 
belangrijk.
Er wordt gestreefd naar dat iedereen in Groningen kan lezen, schrijven en rekenen 
en dat er het hoogst haalbare uit elke cursist/leerling gehaald wordt. Een goed 



streven. Persoonlijke ontwikkeling is iets waar wij erg enthousiast over zijn, want zo 
komt iemand verder in zijn leven!

Verder willen we benadrukken dat we de vrouwenopvang erg belangrijk vinden. In de 
commissie hebben we het ook aangekaart: Een tekort in de vrouwenopvang moet 
voorkomen worden. We zouden graag later dit jaar over de stand van zaken 
geïnformeerd worden door de wethouder, dan kan er ook geëvalueerd worden over 
hoe het inzetten van het sociale netwerk gaat, waar we erg benieuwd naar zijn.

Bij een congres over daklozen in Groningen hoorden we dat de druk op 
maatschappelijke opvang kan toenemen door het groeiende aantal vluchtelingen, 
omdat deze ook in dakloosheid kunnen vervallen wanneer ze uitgeprocedeerd zijn. 
We horen graag van het college hoe hierop ingespeeld wordt, wat wordt er gedaan 
om de vluchtelingen te kunnen blijven opvangen en ondersteunen, met 
instandhouding van de maatschappelijke opvang?

In 2016 zal onze gemeente ongeveer 850.000 euro binnen krijgen door de 
hondenbelasting. De opbrengst groeit ook nog door waardeaanpassing met 11.000 
euro. Omdat dit bedrag in Algemene Middelen valt, mag het dus vrij worden besteed. 
Wij hebben hier in 2014 ook al schriftelijke vragen over gesteld. Toen ging het om 
een bedrag van 800.000, waar na incasso kosten 500.000 euro van overbleef. 
Hiervan werd 110.000 euro aan hond gerelateerde zaken besteed. De resterende 
400.000 euro wordt besteed aan andere zaken.
We gaven dit ook al in de commissie aan: Vind het college het niet een beetje 
vreemd dat hondeneigenaren in financieel opzicht meer bijdragen dan andere 
inwoners? En dat het grootste deel van dit bedrag dan ook nog eens voor hele 
andere doelen wordt gebruikt? We zouden graag zien dat het bedrag wat 
daadwerkelijk ten goede komt van de honden en hun eigenaren groeit. Door 
bijvoorbeeld meer losloopgebieden te creëren, bedragen hiermee te vergoeden voor 
hondenoppas, inentingen etc. We zullen daarom een opmerking maken bij de 
tarievennota. 

We gaan even door over de dieren in onze gemeente. Want helaas zijn het vaak 
dieren die een vergeten slachtoffer zijn bij huiselijk geweld.
Wanneer in een gezin dieren mishandeld worden, is gebleken dat er vaak ook 
menselijke gezinsleden mishandeld worden. Het kabinet heeft de relatie huiselijk 
geweld en dierenmishandeling al erkent. In de 2e kamer heeft zij laten weten dat 
deze relatie dit jaar meegenomen wordt in de landelijke voorlichtingscampagne. We 
hebben een toezegging van de burgemeester gehad dat dit ook in Groningen 
bekeken zal worden, waarvoor onze dank.



Verder wordt er in de begroting geschreven over de aanpak van radicalisering en ook 
jihadisme in het bijzonder. Jihadisme is slechts een vorm van radicalisering. Wij 
maken ons juist ook erg bezorgd over extreem-rechtste radicalisering, wat we 
landelijk zien opspelen met de komst van asielzoekers. Is het college het niet met 
ons eens dat we radicalisering niet beter als een algemeen thema kunnen nemen? 
Waarom heeft het college gekozen hier alleen jihadisme specifiek te benoemen?

Over het algemeen zijn we redelijk positief over de begroting: Groningen heeft 
verschillende gezichten en blijft in grote lijnen een aantrekkelijke stad om in te 
wonen. We zijn bijvoorbeeld blij te zien dat duurzaamheid als leidend principe steeds 
belangrijker voor de ontwikkeling van Groningen wordt.
Verder groeit het aantal van nieuwe en bestaande woningen die voorzien worden van 
duurzame systemen, waarbij het energiegebruik drastisch wordt gereduceerd en 
woningen ook meer levensloopbestendig zijn. We blijven benadrukken dat het wat 
ons betreft erg belangrijk is om, waar mogelijk, bestaande bouw zo energieneutraal 
mogelijk te maken. Wij steken hier liever op in dan op het afbreken van bestaande 
bouw en daarvoor in de plaats iets nieuws neer te zetten. De wethouder gaf tijdens 
de commissie al aan de kansen voor verduurzaming van woningen vooral liggen bij 
de bestaande bouw en de corporatiewoningen daarbinnen. Energie-armoede kan zo 
worden voorkomen.
We zijn ook blij dat de afgelopen jaren, samen met de woningcorporaties al een 
goede start met energiebesparing in bestaande bouw is gemaakt en dat voor 
particuliere woningen het concept ‘Groningen woont SLIM’ is ontwikkeld. Het concept 
‘nul-op-de-meter' van particuliere rijwoningen uit de periode 1950-1980 zou volgens 
ons vooral kans van slagen hebben als het groots wordt aangepakt en we zijn dat 
ook erg benieuwd naar de cijfers als het project een jaar gedraaid heeft.

Wij zijn geen eilandje in de Atlantische oceaan dat de rand vd aarde is, maar worden 
wel door sommigen gezien als de rand vd bewoonde wereld (er gaat immers niks 
boven Groningen?) Maar toch zien wij het erg zitten dat wij als stad voorop lopen met 
het energieneutraal maken, al was het alleen maar om de aardgasproblematiek te 
verminderen. Hoe eerder we aardgas onafhankelijk kunnen worden hoe beter en hoe 
eerder we aan de rest van de wereld kunnen laten zien dat het snel afgelopen moet 
zijn met het leegpompen van onze aardgasvelden. De Partij voor de Dieren zal de 
komende tijd kritisch hierop blijven en allerlei middelen aanwenden om de 
energietransitie zsm te laten verlopen.

Voorzitter, hiermee heb ik de meeste punten wel gemaakt denk ik.



2e Termijn:

N.a.v. moties

SP Motie 4 De sociaalste stad, prima, maar wij willen vooral de duurzaamste stad 
worden zoals ik al aangaf. Dus als het niet met elkaar in conflict is kunnen wij het 
steunen.
Motie 6 Interessant alleen vallen wij een beetje over het woord 'populaire' bij 
kledingwinkels ketens. Wij zouden liever zien dat er samenwerking wordt gezocht 
met duurzame kledingwinkels en dat kunnen ook inbreng of Vintage winkels zijn. We 
zullen de motie steunen, maar zullen er op terug komen als het college het 
terugkoppelt. 

GL Motie 17 De energiebank, klinkt als een mooi initiatief maar de 2e overweging 
vinden wij niet de belangrijkste. Advies geven over energiebesparende maatregelen 
vinden wij wat soft. We zullen de motie steunen maar willen na het evt. onderzoek en 
de terugkoppeling wel wat zaken aanscherpen.

Stadspartij Motie 25 Beter presteren op bewegend leren. ja, goed plan, maar wij 
willen ook absoluut  dat er aandacht wordt besteed aan gezond eten. Voorkomen is 
immers beter dan genezen.Wellicht komen wij later nogmaals met een motie hiertoe.
 
Verder zullen wij instemmen met de begroting, maar niet met de tarievennota 
aangezien wij dan ook zouden instemmen met de hondenbelasting en in mijn 
woordvoering heb ik al aangegeven dat wij tegen deze melkkoe zijn zoals het op 
deze manier is geregeld.

.


