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Ingestemd  wordt met proces, zoals geschetst in mail van donderdag 27 maart 2014. 

1. Gelezen de informatie opdracht, welk beeld heeft u bij de hervormingsagenda? 

Verhouding burger politiek is aan groot onderhoud toe. Samenleving is aan het veranderen, 

burgers meer zelf doen, gemeente meer taken, meer gelijkwaardigheid. Veel kansen, kracht in de 

samenleving benutten. In campagne was het niet zo zeer dat politieke partijen tegenover elkaar 

stonden, maar bevolking vs. politiek. Gemeente wordt als hindermacht gezien. PvdA is stevig 

voorstander van hervormingsagenda, blijkt uit: o.a. lets gro festival, co creatie t.a.v. wijkvisies, 

Zwanestraat, initiatiefvoorstel wijkorganisatie. In de hervormingsagenda gaat het fundamenteel 

anders: gevoel het samen doen. PvdA in Groningen zit zelf ook in veranderproces dat al eerder is 

ingezet. Als PvdA voelen we ons in de kern geraakt door de kritiek dat wij als partij worden 

gezien die over mensen besluit, dit juist niet. We waren en zijn toch een “partij van het volk”.  

Verandering kan alleen als het hele ambtelijke apparaat ook mee verandert. Een verdere 

vertaalslag is minder beleid maken, meer naar actieprogramma’s, van gemeente, burgers en 

ondernemers Het hoeft niet alleen van de overheid te komen. 

2. Welke mogelijke coalities, welke wenselijke coalities, eerste voorkeur? 

Zien ondanks verlies veel kansen voor deelname aan een succesvolle coalitie op basis van inhoud. 

. Zeker met D66. Als we moeten kiezen, wel evenwicht, dus niet een coalitie met alleen maar 

linkse partijen. Er moet balans zijn. Dat is nodig gezien de opgave waar de stad voor staat, maar 

ook een logische vertaling van de verkiezingsuitslag.  Favoriete coalitie moet uit gaan van de 

kracht van Groningen (economie en werkgelegenheid), echter ook aandacht voor de arme kant 

hebben. Voorstander van een verbindende en vernieuwende coalitie. Meest wenselijke coalitie: 

D66 +PvdA +VVD of CDA,, + GroenLinks of SP.  We geloven in samenwerking met alle genoemde 

partijen. Wie daarvan de voorkeur heeft, is een moeilijke afweging. Met de VVD hebben we goed 

zaken kunnen doen en is van belang voor de relatie met ondernemers, het CDA ligt dichterbij op 

sociaal beleid. Met de SP hebben we de afgelopen jaren vaak samen gewerkt op het sociale 

domein, GroenLinks is meer hervormingsgezind. Zo valt voor al deze partijen wel iets te zeggen. 

Het is niet primair aan de PvdA om een keus te maken. Als je vraagt wie er dan meer bij de 

hervormingsagenda past, zou je kunnen zeggen dat VVD en GroenLinks meer  

hervormingsgezinde CQ. progressieve partijen zijn.  Vanuit die optiek zou dus een coalitie D66, 

PvdA, GroenLinks en  VVD volgens ons goed kunnen werken. 

3. Welke blokkades (inhoudelijk, gevoelsmatig, risico’s) ziet u, die een stabiele coalitie in de weg 

kunnen zitten? 

Welke coalitie je ook hebt, het financiële kader moet gemeenschappelijk zijn met duidelijke 

afspraken Om er met elkaar dan uit te kunnen komen moet partijen uitgangspunten  niet in 

beton gieten (vgl. bijv. evt. OZB). Bij decentralisaties mag er wel / niet geld bij. Als het niet lukt 

echt essentiële voorzieningen in het been te houden dan bereid zijn middelen te zoeken.  



Met alle partijen zijn naar ons inziens prima financiële afspraken te maken, echter principes niet 

in beton gieten. 

Het financieel meerjarenbeeld is drager van coalitie. Risico’s o.a. in voldoende 

cofinancieringsfonds (daar gaan we wel voor staan), wil je zaken mee doen. 

Bij wijkaanpak en decentralisaties ziet we veel kansen. Wel risico: gemeente heeft soms nog 

neiging van blauwdruk denken, verder hebben we al veel kennis.  Er moet gedifferentieerd 

kunnen worden. Er moet ruimte zijn om daadwerkelijk zaken op een nieuwe manier te 

organiseren. Tegenvallers zowel politiek als financieel kunnen incasseren. 

Moeten ruimte geven aan ondernemers, zijn natuurlijke partners om mensen aan het werk te 

helpen. Sociale werkvoorziening, veel mensen gedetacheerd, er blijft een groep die in beschutte 

omgeving moet blijven werken. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Sluit niet te gedetailleerde akkoorden, heeft te maken met vertrouwen. Hervormingsagenda 

moet ook gaan over: decentralisaties; economische ontwikkeling, armoedebeleid, onderwijs 

(MBO / VMBO), inhoudelijke samenhang daartussen. 

 

 

 

 


