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Geachte heer, mevrouw.

In deze brief informeren we u over de uitvoering van het economisch programma GKwadraat 2015-2019 en leggen we een relatie met de meest recente werkgelegenheidscijfers met april 2016 als peildatum. We zien de werkgelegenheid goed aantrekken en
pakken de kansen om met de uitvoering van G-Kwadraat 2015-2019 daar verder aan bij te
dragen.
Dynamiek werkgelegenheid, bedrijven en starters 2016
De werkgelegenheid in Groningen is toegenomen naar 134.235 banen, een groei van
1.952 banen. Met deze groei van 1.5 % zit Groningen boven het landelijk gemiddelde van
1.1%. Dit blijkt uit de werkgelegenheidspublicatie van Onderzoek en Statistiek
Groningen (zie www.os-groningen.nl).
Een opvallende ontwikkeling is dat de toename van het aantal banen met name vaste
banen zijn. Hier is sprake van een groei van 2%. Het aantal banen voor uitzendkrachten is
teruggelopen met 525. Ruim driekwart van deze daling komt door een afname van
ingeleende uitzendkrachten bij callcenters. De sectoren met de grootste nominale groei
van het aantal banen zijn Advisering en Onderzoek, Cultuur sport en recreatie en de
Gezondheids- en welzijnszorg.
Groningen staat bekend als start-up city. Dit zien we terug in de aantallen. Met een groei
van 15% heeft de stad 1.521 starters in april 2016. Het aantal faillissementen is
teruggelopen naar 34 in april 2016. In 2015 waren dit nog 52 bedrijven en in 2014 waren
dit er 96. Het totaal aantal vestigingen is in de stad toegenomen. Met 522 bedrijven heeft
Groningen 16.726 bedrijven, een groei van 3.2%.
Uitvoering G-Kwadraat 2016
De Economische Agenda bestaat uit het Convenant Ondernemend Groningen, het
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Akkoord van Groningen 3.0 en het economisch programma G-Kwadraat 2015-2019. In
onze brief van 14 december 2016 informeerden wij u al over de voortgang van Gkwadraat en onze aangescherpte focus op de digitale economie van Groningen met het
actieplan Groningen Digital City. Wij zien in deze sector kansen waar andere
bedrijfssectoren van kunnen profiteren waardoor ze beter kunnen ontwikkelen. Ook
Groningen DC is - in de lijn van G-kwadraat - een fiexibel programma waarin ruimte is
voor nieuwe initiatieven. Deze werkwijze wordt mede onderschreven door de review van
G-Kwadraat die we in 2016 door de Rijksuniversiteit Groningen hebben laten uitvoeren.
We zien dat de aanpak werkt en positief bijdraagt aan de economische ontwikkeling van
de stad.
Bij de bespreking van de brief en de review in de raadscommissie Werk en Inkomen
afgelopen februari heeft u gevraagd naar de mogelijkheid voor een vervolgonderzoek om
nog beter inzicht te krijgen in de relatie tussen economisch beleid en de groei van de
werkgelegenheid. Wij hebben deze vraag met de onderzoeker van de Rijkuniversiteit
besproken. Extra onderzoek is altijd mogelijk maar daar zijn kosten aan verbonden,
terwijl van te voren niet duidelijk is in hoeverre dit concretere resultaten oplevert. Alles
overwegende zien wij af van verder onderzoek.
Wat betreft de werkgelegenheidsontwikkeling zijn we goed op weg om onze
hoofddoelstelling uit het economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 te realiseren:
eind 2019 willen 135.000 banen hebben, het niveau van voor de crisis. We verwachten de
extra ambitie van 2.500 banen ook te halen, zeker gezien de door het CBS verwachte
economische groei in 2017. Hieronder ziet u de ontwikkeling van het aantal banen.
2007
aantal
banen

2012

2013

2014

2015

2016

Ontw abs
2015-2016

128.434 134.427 131.664 131.153 132.283 134.235 1.952

Bron: Onderzoek en Statistiek Groningen (peildatum april 2016j

G-Kwadraat en multiplier 2016
Met G-Kwadraat hebben we een multiplier 1 : 8,5 gerealiseerd in 2016. De multiplier is
daarmee iets hoger uitgevallen dan het jaar er voor (1 : 7,9). Ook voor onze kennisprojecten hebben we in 2016 een hogere multiplier gerealiseerd namelijk 1 : 17 ten
opzichte van 1:14 een jaar eerder. De multiplier geeft aan hoeveel middelen we
gemiddeld in een project stoppen in verhouding tot de bijdrage of subsidie van andere
partijen waarmee we inzichtelijk maken hoeveel middelen we extra lostrekken en
waardoor we de economie van de stad en het aantal banen stimuleren.
Onze verantwoording van het programma kunt u binnenkort teruglezen in de
gemeenterekening 2016. Meer projecten kunt u nu al vinden op
www.gemeente.groningen.nl/openbaar-subsidieregister.
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Een doorkijk naar 2017
Vanuit de middelen Intensivering Economie 2017 heeft uw raad bij de begrotingsbehandeling 2.5 miljoen euro beschikbaar gesteld waarvan 2 miljoen euro voor de
uitvoering van G-Kwadraat 2017 en 0,5 miljoen voor de uitvoering van het Akkoord van
Groningen 3.0. Deze middelen zetten we in conform de deelprogramma's van GKwadraat: Groningen Kennisstad, Aantrekkelijke stad. Bedrijvige stad en overig.
Hiervoor zijn we continu in gesprek met onze partners over projecten en initiatieven die
bijdragen aan het stimuleren van onze economie en werkgelegenheid. Een globale
verdeling van de middelen ziet u in onderstaand cirkeldiagram.

Groningen
Digital City
€ 500.000

Toekomstige
projecten
€ 285.000

In het diagram kunt u zien dat het gros van de middelen komend jaar is belegd. Naast
Groningen DC en Founded in Groningen wordt een groot deel van G-Kwadraat ingezet
op projecten zoals stichting Ondernemers Trefpunt Groningen, het International Welcome
Center North (IWCN), Eurosonic, acquisitie activiteiten van de NOM en in
ondersteunende activiteiten voor het MKB, zoals verschillende netwerkbijeenkomsten en
verbindingen met kennisinstellingen. Er is een bedrag van € 285.000,- beschikbaar om in
te spelen op (andere) nieuwe economische ontwikkelingen.
Voorwaarde voor deze projecten is dat ze een bijdrage leveren aan het versterken van
onze economie omdat ze zorgen voor kennisdeling, inspelen op nieuwe trends &
ontwikkelingen. Daarbij hoort het bevorderen van samenwerking, het stimuleren van
ondernemerschap en het zorgen voor bijdragen van zoveel mogelijk partijen waardoor
meer kansen worden gecreëerd voor externe subsidies.
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Wij blijven als gemeente ook sterk inspelen op nieuwe kansen, zodat we de positieve
economische trend in de stad en regio blijven stimuleren met G-Kwadraat.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
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de secretaris.
Peter Teesink

