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Ten eerste wil ik iedereen bedanken die heeft meegeholpen aan de opmaak van deze 
begroting. Dit jaar is het ook voor de eerste keer dat de begroting wordt gepresenteerd in 
een digitaal jasje. Een goede ontwikkeling die zorgt voor een betere leesbaarheid en waar 
nodig, meer verdieping.  
 
Voorzitter. Het gaat weer wat beter met Groningen, zo lezen wij in de inleiding van deze 
begroting. En dat is ook zo.  
Deze City of Talent heeft hier met elkaar voor gezorgd. Jong en oud, in alle soorten en 
maten. Dit talent ligt niet alleen besloten in een universitair diploma maar juist ook in de 
schilder die nu bij mij thuis bezig is. Of de studenten van het Alfa college die de KlasseStore 
runnen aan het Damsterdiep.  
Met elkaar zorgen we ervoor dat het beter gaat. Wij zien hier dan ook niet de twee gezichten 
waar het college vaak over spreekt. Maar een stad die zich juist door deze diversiteit 
versterkt.  
En met elkaar moeten we het ook doen wanneer Den Haag ons keer op keer in de kou laat 
staan. Zeer recent met de bijstandsbudgetten maar de aardbevingsproblematiek is hier 
natuurlijk ook een voorbeeld van. 
Kortom, we zullen het zelf moeten doen. We moeten inzetten op onafhankelijke Groningse 
groei en vooruitgang. 
 
Maar hoe doen we dat? Wij zien een grote potentie in nieuwe startende bedrijvigheid, de 
zogenaamde startups. Ze zijn er in vele vormen maar doen allemaal een bijdrage aan 
positieve ontwikkelingen in Groningen. De startups in Groningen hebben nu al een grote 
economische invloed en creëren het grootste aantal banen vergeleken met andere 
Nederlandse steden.  
Een prestatie die ook aangeeft dat we door middel van deze innovativiteit vele problemen het 
hoofd kunnen bieden: aardbevingen, duurzaamheid, gezondheid en sociale zekerheid.  
Maar dit betekent niet dat we er al zijn op dit gebied. Daarom dienen wij de motie 
‘Ecosysteem startups’ in. Wij stellen voor om met de startup community in gesprek te gaan 
om te onderzoeken of er onderdelen gemist worden zodat deze beginnende bedrijven nog 
beter gefaciliteerd kunnen worden. Hierdoor kunnen zij een nog grotere bijdrage leveren aan 
de Groningse economie. 
 
Daarnaast moet er voor beginnende ondernemers de fysieke ruimte zijn om zich te 
ontwikkelen. In het verleden was de leegstaand hier zowaar een voordeel voor. Door de 
tijdelijke leegstaand konden beginnende ondernemers tegen een zwaar gereduceerd tarief 
hun eerste stappen zetten.  
Gelukkig loopt deze leegstand terug. Desalniettemin moeten we er alles aan doen om deze 
jonge ondernemers de ruimte te blijven bieden. Daarom dienen wij de motie ‘Blijf creatief met 
leegstaande panden’ in. 
 
Voorzitter. Voor deze onafhankelijke groei moeten wij ook andere randvoorwaarden zo goed 
mogelijk vorm geven naast een goed ondernemingsklimaat.  
Voldoende kwalitatieve huisvesting, een bruisende (binnen)stad en hoogwaardige cultuur- en 
sportvoorzieningen zijn ook van groot belang. 
 
  



Zoals wij gisteren ook via schriftelijke vragen hebben aangegeven, is er nog steeds een 
groot tekort aan huisvesting voor jongeren. Het Kences rapport dat net is verschenen laat 
zien dat de bevindingen van dit kenniscentrum niet in lijn zijn met wat de wethouder heeft 
aangegeven in de woonvisie. Volgens het rapport wilden 2300 jongeren in 2014-2015 wel in 
Groningen wonen, maar konden zij geen geschikte woning vinden. De wethouder sprak in de 
woonvisie over een ‘ontspannen’ kamermarkt, terwijl volgens de monitor de spanning op de 
kamermarkt de afgelopen jaren juist is toegenomen.  
Deze jongeren verdienen net als ieder ander een dak boven het hoofd. Is het college dit met 
ons eens? En zo ja, hoe gaat het college dit acute probleem oplossen in 2016? 
In deze begroting lezen wij namelijk dat de kamerverhuurmarkt ook komend jaar verder op 
slot wordt gezet. De inzet op extra kwaliteit is natuurlijk één spoor dat we moeten volgen. 
Maar door de markt verder te beperken, laat het college deze jongeren in de kou staan.  
 
Goede sportvoorzieningen zijn ook van groot belang. Ondanks het falen van het Nederlands 
elftal dit  jaar moet we topsport niet afschrijven. Het blijft belangrijk om naast de breedte 
sport in de stad, ruimte te scheppen voor jong talent. Deze ruimte zit heel letterlijk in goede 
voorzieningen, zoals sporthallen en velden. Maar het is tevens belangrijk de participatie aan 
sport te stimuleren. 
 
Daarnaast moeten ons brede en diverse cultuuraanbod behouden. Als de beste 
evenementenstad van Nederland zijn wij onderhevig aan de wet van de remmende 
voorsprong. Daarom zullen we ook op dit gebied innovatief moeten blijven. Het voorbeeld dat 
recent in langsgekomen waarbij het nieuwjaarsfeest van Groningen geen doorgang kan 
vinden is in ieder niet het goede voorbeeld. 
 
Naast deze randvoorwaarden zien wij de toenemende vergrijzing van het ambtelijk apparaat 
als een groot probleem. Met nog geen 3 procent van de medewerkers onder de 31 en maar 
liefst ruim 50 procent boven de 50, hoef je geen helderziende te zijn om te concluderen dat 
dit tot problemen gaat leiden. Dit probleem is nu misschien nog niet heel zichtbaar, maar in 
de toekomst zal er een kennisgat ontstaan en zullen wij als gemeente inleveren op 
slagkracht en kennis. Dit probleem moet serieus genomen worden en wij moeten hier als 
raad een visie op ontwikkelen. Daarom dienen wij de motie ‘stip op de horizon’ in.  
Daarnaast is er de mogelijkheid om door middel van het kabinetsbeleid op de aanpak van 
jeugdwerkloosheid, jongeren tussen de 18 en 27 te bevoordelen bij vacatures. Hiermee 
kunnen wij 2 vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant zorgen we voor een verjonging van 
het ambtelijk apparaat en daarnaast pakken we jeugdwerkloosheid aan. 
Daarom dienen wij een motie in om bij extern uitgezette vacatures het grootste aantal 
plekken alleen voor jongeren beschikbaar te maken wanneer de functie dit toelaat. 
 
Voorzitter. Ik ga nu verder op de gemeentelijke financiën in. Ten eerste is er natuurlijk het 
grote probleem dat de begroting, in principe, nog niet sluitend is. De voorlopige 
bijstandsbudgetten voor 2016 zorgen voor een gat van 14,5 miljoen euro. 
Hoewel het college hier geen schuld aan heeft, moet dit wel opgelost worden. Uiteindelijk 
betekent dit simpelweg dat wij een groot bedrag moeten ophoesten. 
Het college kiest ervoor om dit bedrag nu niet mee te nemen in de begroting. Maar dat we de 
klap later moeten opvangen door incidenteel de kosten te dekken vanuit de reserve 
bovenwijkse voorzieningen. Dit zorgt ervoor dat de toekomstige structurele kosten nog 
verder zullen toenemen voor Groningen. 
 
  



Daarnaast zien we al een zelfde soort ruil van incidenteel voor structureel geld ter waarde 
van 14,4 miljoen euro op deze begroting 
. 
Dit ‘gevonden’ geld, dat het college jaar op jaar weet te vinden, zorgt op termijn voor het 
dichtslibben van de begroting. Een riskante keuze waarvan de hypotheek door toekomstige 
generaties moet worden betaald.  
De wethouder schermt met het feit dat deze incidenteel/structureel wissel gemeengoed is 
onder overheden. Dat klopt ook.  
Dit betekent echter niet dat je dit geld ook maar direct moet uitgeven. 
Dit geld kan ook gereserveerd worden met het specifieke doel om de structurele kosten te 
dekken. Dat gebeurt hier echter niet waardoor de hete aardappel wordt doorgeschoven. 
Naar onze mening onverstandi. In de toekomst zal er steeds minder ruimte komen voor 
nieuw beleid. 
 
Voorzitter. De vooruitzichten op het weerstandsvermogen zijn verslechterd ten opzichte van 
de rekening van 2014. Deze groeit niet door, waardoor er hetzelfde weerstandsvermogen 
van 87 procent wordt beoogd voor 2016. Daarnaast is het teleurstellend om te zien dat het 
college in 2017 een terugval ziet naar 85 procent.  
Hoewel het mooi oogt dat in 2018 en 2019 het weerstandsvermogen wel stijgt. Zal deze 
stijging niet het werk zijn van dit college, maar die van de volgende verkiezingen. 
 
Zoals het college zelf aangeeft is het noodzakelijk om het weerstandsvermogen te 
versterken om toekomstige risico’s te kunnen opvangen. Zeker door de risico’s bij 
bijvoorbeeld de WMO, die maar moeilijk kwantificeerbaar zijn. 
 
Voorzitter. Afsluitend. De stad is op de goede weg maar er zijn nog een hoop obstakels. Als 
we deze weten te overwinnen en het college de financiën en het ambtelijk apparaat beter op 
orde krijgt dan kunnen we onze rol als City of Talent nog verder vergroten, de werkloosheid 
terugdringen en onafhankelijk doorgroeien. 
 


