
Samenvattend verslag gesprek  informateur H. Apotheker met mevrouw Klein Schaarsberg en de 

heer Van Rooij (Student en Stad),  d.d. 31 maart 2014 

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? 

In coalitie akkoord duidelijk invulling geven aan doelen, flexibele blijven, niet alleen de overheid, 

die het hoeft te doen. Hoe gaan we het anders doen: economie programma, akkoord van 

Groningen, samen werken om iets te bereiken, het faciliteren. Inwoners in toenemende mate 

ontevreden met overheid. Vgl. studentenhuisvesting. Veel meer in samenspraak, voordat 

concreet traject wordt gestart. Of nota cultuur, elke 3 jaar een nota, instellingen worden niet 

meegenomen in het denkproces. 

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

De meest wenselijk coalitie moet visie hebben. Er zijn 2 rompen te onderscheiden D66  / SP of 

D66 / PvdA, daarbij dan GroenLinks, VVD, CDA of Student&Stad. 

Meest wenselijk D66, PvdA, Student&Stad, GroenLinks. GroenLinks is te verwisselen met VVD. 

Geen twijfel over romp D66 en SP. Student&Stad echter meer overeenkomsten met PvdA dan 

met SP. Verder mogelijkheid GroenLinks of VVD. Bij GroenLinks overeenkomsten op punt van o.a. 

fiets, bereikbaarheid. Bij VVD, kennis en ondernemers. 

Als Student&Stad niet meedoet, dan: D66, PvdA, GroenLinks, VVD, 

Wat voegt Student&Stad toe: meer nadruk op fiets, stabiel weerstandsvermogen, leggen 

verbinding tussen kenniseconomie en stadhuis (akkoord van Groningen komt uit onze koker). 

Met Student&Stad in college geeft Groningen nog meer uitstraling als onderwijsstad. 

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

weg kunnen zitten? 

Thema’s die risico’s in zich dragen: de 3 decentralisaties, relatie met stad; gemeentefinanciën, 

voldoende weerstandsvermogen. In coalitie met SP, problemen op terrein sociaal domein, soms 

moet je kiezen en dan niet alleen het sociale domein. In algemene zin kan wrijfpunt zijn de 3 

decentralisaties en financiële degelijkheid. Er moet bereidheid zijn om pijnlijke beslissingen te 

nemen. 

4. Is er iets vergeten te vragen? 

Coalitie moet niet te breed zijn, er moet bindmiddel zijn. Eenzelfde progressieve visie op de stad 

hebben. Kader daarbij: financiën; decentralisaties, ontwikkelagenda (o.a. aantrekken toerisme, 

evenementenbeleid, koopzondagen). Zullen altijd positief kritisch zijn. 

 

 

 



 


