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Elf november is de dag…. 

Dat ons lichtje…. 

Dat ons lichtje…. 

Elf november is de dag…. 

Dat ons lichtje schijnen mag 

 

Voorzitter, wees niet bang! Ik ga de algemene beschouwingen van de SP 

niet zingend presenteren. Vandaag mag de raad haar licht over de begroting 

voor het komende jaar laten schijnen. Op een bijzondere dag, 11 november, 

de naamdag van bisschop Martinus van Tours. Naar hem is onze 

Martinitoren vernoemd, en hij is beschermheilige van de stad. De heilige 

Martinus is nog steeds een begrip vanwege zijn naastenliefde. Symbool 

daarvoor staat het verhaal dat hij als officier in het Romeinse leger een 

naakte bedelaar ontmoette en toen zijn mantel in twee stukken sneed, 

waarvan hij er eentje aan de verkleumde man gaf. De daad van Martinus 

toont aan dat wanneer de nood hoog is en men ziet dat een ander een 

steuntje in de rug nodig heeft, men het eigenbelang ondergeschikt maakt 

aan het belang van de gemeenschap, met in het achterhoofd dat die 

gemeenschap daar op lange termijn sterker van wordt.  

 

Met de onderlinge solidariteit en betrokkenheid zit het in Groningen wel 

goed: veel mensen voelen zich betrokken bij hun directe omgeving, of 

zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger.  Onderzoek na onderzoek 

laat zien dat Nederlanders kleinere inkomensverschillen willen en goede 

voorzieningen voor wie niet zelf zijn brood kan verdienen. Velen trekken 

de portemonnee voor goede doelen, via Facebook zijn de zogenoemde 

'weggeefhoeken' de afgelopen jaren explosief gegroeid. Maar solidariteit 

moet niet afhangen van goede bedoelingen en toevalligheden, solidariteit 

moet georganiseerd worden. Daarvoor is een solidaire overheid nodig.. Een 

overheid die echt werk maakt van zeggenschap en zekerheid, die mensen 

het vertrouwen geeft dat zij hun eigen leef,- woon- en werkomgeving 

kunnen veranderen. Te beginnen in Groningen.  

 

Twee gezichten, tweedeling neemt toe 
Volgens het college kent onze stad twee gezichten. Aan de ene kant een 

jonge en bruisende stad, met excellent onderwijs, ondernemerschap, 



cultuur en spannende evenementen. De SP noemt dat de stad van en voor 

de kansrijken, diegenen die zich wel redden en de overheid niet perse 

nodig hebben. 

Aan de andere kant zijn er vele Stadjers die geen deel van het bruisende 

stadsleven uitmaken. Zij hebben het zwaar: ze hebben geen werk of vinden 

geen baan en hebben grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij 

hebben juist een overheid nodig die hun een steuntje in de rug geeft. Veel 

Groningers zijn langdurig werkloos, en hebben als gevolg daarvan een laag 

inkomen. 30% van alle Groningse huishoudens heeft  een laag inkomen, 

11,5% van alle huishoudens heeft een inkomen op het sociaal minimum. 

Dat heeft op lange termijn grote gevolgen. Armoede is meer dan alleen een 

gebrek aan financiële middelen. Weinig geld hebben heeft invloed op 

kansen op een opleiding, het huis waar iemand woont, zijn of haar 

gezondheid. Armoede heeft invloed op de mogelijkheden van mensen om 

mee te doen aan onze samenleving.  

 20% van alle kinderen in Groningen groeit in armoede op. Deze kinderen 

worden dagelijks met geldgebrek geconfronteerd, omdat er thuis geen geld 

is voor nieuwe kleren, voor iedere dag een warme maaltijd of het meedoen 

aan schoolexcursies. Uit onderzoek blijkt dat bij kinderen die in armoede 

opgroeien gevoelens van angst, schaamte, afhankelijkheid en uitsluiting 

toenemen. Deze situatie leidt bij ongeveer een kwart van de kinderen en 

jongeren zelfs tot fysieke of psychische klachten.  

 

Voorzitter, in plaats van deze twee gezichten ook daadwerkelijk met elkaar 

te verbinden, zorgen de keuzes van het college er voor dat de tweedeling in 

onze stad toeneemt. De keuzes van het college zijn in onze ogen in het 

voordeel van hen die mondig zijn, zij die een baan hebben, zij die hun 

talenten kennen en benutten, zij die mobiel zijn en zij die zich over hun 

persoonlijke welzijn geen grote zorgen hoeven te maken. Voor diegene die 

de overheid niet nodig hebben. 

Het college kiest voor: 

 meer geld naar grote culturele instellingen; 

 een matige aanpak van projectontwikkelaars en huisjesmelkers die 

onrust in de wijken blijven veroorzaken; 

 miljoenenleningen die financiële zekerheid geven aan grote 

topsportinstellingen zoals de FC; 

 een bruisende binnenstad die in de toekomst alleen nog bereikbaar is 

voor mensen die toch al mobiel zijn; 
 
Waar Sint Martinus de eigen helft van zijn mantel afstond aan een bedelaar, 



laat het college juist diegene die in deze tijden een solidaire overheid nodig 

hebben in de kou staan. Want tegenover de opsomming die ik net deed, 

staat dat: 
 er relatief minder naar laagdrempelige culturele activiteiten in de 

wijken gaat; 

 er eindeloze wachtlijsten blijven voor sociale huurwoningen, die 

zonder nieuwe woningen te bouwen, zullen blijven bestaan; 

 veel mensen hun thuiszorg kwijtraken; 

 veel amateursportverenigingen kampen met een tekort aan 

vrijwilligers; 

 de bruisende binnenstad straks niet meer bereikbaar is voor minder 

validen of de mensen die in de westelijke, noordelijke en oostelijke 

wijken wonen; 

 er geen zekerheid wordt geboden aan kansarme minima, zij moeten 

het blijven doen met tweede hands witgoed; 

 kinderen die in armoede opgroeien het moeten doen met 4 

kledingbonnen van 5 euro per stuk voor het kopen van tweede hands 

kleding; 

 

Tweedeling in zeggenschap 
Tweedeling gaat niet alleen over geld of inkomen, het gaat ook over het 

wel of niet mee kunnen meedoen in onze samenleving, over betrokkenheid 

bij de eigen leefomgeving en daarover daadwerkelijk mee kunnen 

beslissen.  

 

Dit college laat zich graag zich graag inspireren door ideeënfestivals zoals 

Let's Gro en  G1000. Wij durven te stellen dat de meerderheid van de 

deelnemers aan Let's Gro en de veranderlabs geen afspiegeling is van alle 

Stadjers. Op deze bijeenkomsten komen wij vaak dezelfde gezichten en 

bekenden tegen. Het zijn de kansrijke Stadjers die mondig zijn en die 

weten hoe zij hun ideeën en talenten aan anderen moeten verkopen. Dat 

hoeft niet altijd verkeerd te zijn, maar dat is het wel als het bij ideeën blijft 

en het daadwerkelijke budget waar buurtbewoners zeggenschap over 

hebben gereduceerd blijft tot 200.000 euro per stadsdeel.  

 

Het college heeft samenwerken tot het sleutelwoord uitgeroepen. Dit 

college wil samenwerken, maar in de praktijk is het duidelijk dat het 

college hier mee worstelt. Bewoners van de Noorderplantsoenbuurt 

worden nog steeds onvoldoende betrokken bij bouwprojecten die hun 

leefomgeving beïnvloeden. Bewonersorganisaties in de Oosterpark, 



Professorenbuurt en Korrewegwijk klagen over het gebrek aan 

betrokkenheid bij het vorm geven van betaald parkeren, de WMO-

adviesraad is al opgeheven voordat er een nieuwe adviesstructuur is 

opgezet. Bewoners aan de West Indische Kade zitten nog steeds met 

problemen van vocht, tocht en schimmel in hun huizen ondanks 

gesprekken met de wethouder en de corporatie.  
 
Deze en andere voorbeelden maken duidelijk dat het met de samenwerking 

nog niet zo goed gaat. Sterker nog: bewoners hebben het gevoel aan het 

lijntje te worden houden, van het kastje naar de muur te worden gestuurd, 

ze worden geconfronteerd met onbegrijpelijk jargon van wethouders en 

ambtenaren en met het niet nakomen van toezeggingen.  

 

"1000- en 1"-nachten ideëenfestivals organiseren heeft geen enkele zin als 

ideeën niet tot uitvoering leiden, als initiatieven uit de samenleving door 

het college de nek om worden gedraaid en enthousiaste Stadjers daardoor 

afhaken. Twee recente voorbeelden: 

 sinds een paar jaar hebben we in december een ijsbaan in de 

binnenstad. Initiatief van een ondernemer, gaat dit jaar niet door 

vanwege een ordinaire centenkwestie.  

 het alternatieve nieuwjaarsfeest dat tot nu toe drie keer met succes 

door enthousiaste bekende en minder bekende Stadjers voor alle 

Stadjers is georganiseerd, gaat dit jaar niet door, omdat het college de 

organisatoren aan het lijntje heeft gehouden en pas veel te laat met 

een besluit komt, waardoor het feest helemaal niet door kan gaan.  
 
Een bekende Groninger vraagt zich in een mail aan de SP-fractie op 

wanhopige toon het volgende af: “Wat is dit voor een college? Ze zouden 

toch in dialoog met de stad? Ze organiseren Let's Gro en doen vervolgens 

niets met de aanbevelingen die daar uit komen. Ik zeg mijn debat voor 

Let's Gro af. Het heeft namelijk geen zin om mee te denken met dit 

college... “. 
 
Kijk naar het Odensehuis in de Korrewegwijk waar vrijwilligers een strijd 

moesten voeren om een deel van hun subsidie toch te behouden, kijk naar 

Tuin in de stad waar ineens een maatschappelijke kosten en batenanalyse 

op moet worden losgelaten.  Dit soort initiatieven zou u enthousiast moeten 

omarmen en ruim baan moeten geven. In plaats daarvan creëert u 

onzekerheid. 

 



De wereld van de mensen in het stadhuis en de wereld van de mensen in de 

stad lijken verder dan ooit uit elkaar te liggen.  
 
Prijzenfestival 
Naast ideeënfestivals, hebben we ook prijzenfestivals. En niet alleen bij het 

bekende warenhuis hier aan de Grote Markt. De stad heeft de afgelopen 

tien jaar al vele titels en prijzen gewonnen. Zonder volledig te zijn, noem 

ik er een paar: Fietsstad van het jaar (2002), beste binnenstad (2005), 

leukste studentenstad van Nederland (2013), onderwijsstad (2014-2015), 

veiligste grote gemeente (2012 en 2015) en evenementenstad van het jaar 

(2015).  
 
Alsof het allemaal nog niet genoeg is, staat ook deze begroting vol 

scoringsdrift. Zo moet Groningen in 2016 ook de op twee na 

aantrekkelijkste stad worden, qua grootte de vierde studentenstad van het 

land en behoren tot de top vijf van cultuursteden.  

 

De SP heeft slechts één opdracht aan het college: zorg er voor dat 

Groningen in 2016 de sociaalste stad van Nederland wordt. U moet alles 

op alles zetten om deze titel het komende jaar binnen te halen. We helpen u 

er graag bij. Wij willen dat:  

 de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten 

verhoogt wordt, door minder geld aan uitvoeringskosten uit te geven; 

 voor minima in onze stad, het verplichte eigen risico voortaan via de 

collectieve zorgverzekering wordt meeverzekerd; 

 er meer geïnvesteerd wordt in ondersteuning en jeugdzorg, door een 

rem op de bureaucratie te zetten; 

 er 1,15 miljoen euro wordt geïnvesteerd in thuiszorg in de wijk en 

voor behoud van werkgelegenheid; 

 het kindpakket wordt uitgebreid met echte kleding en 

speelgoedbonnen;  

 de vergoeding voor de ouderbijdrage voor schoolgaande kinderen 

verhoogd wordt; 

 de termijn voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing van 5 jaar 

naar 3 jaar wordt verkort; 

 de bezuiniging van 100.000 euro op de voormalige ID-banen 

teruggedraaid wordt; 

 de tandartsvergoeding voor vreemdelingen omgezet wordt in een 

structurele; 

 er 500.000 euro extra wordt vrijgemaakt voor gebiedsgericht werken, 



waar bewoners echte zeggenschap over hebben. 

 

Tot slot, 

U weet, raadsleden van de SP zijn bijna nooit op decadente feestjes en 

borrels om te proosten op binnengehaalde titels en prijzen. Als het lukt om 

de titel “Sociaalste stad van Nederland” te veroveren, dan beloof ik dat ik 

met u op 11 november 2016, de dag van Sint Martinus, het glas zal heffen.  
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