
Ieder kind verdient een goede toekomst     

(gesproken woord geldt) 

 

Voorzitter, als ik door de stad wandel, dan zie ik een stad die werkt. Een prachtige binnenstad waar 

veel te beleven is, wijken waar het goed wonen is, groen en met veel speelvoorzieningen voor 

opgroeiende kinderen, een stad met een topuniversiteit. In de lijstjes ‘gelukkigste stad’ en ‘jongste 

stad’ staan we bovenaan. Je zou kunnen zeggen: niets meer aan doen, we zijn klaar.  

 

Maar achter de mooie gevels in de stad schuilt ook een andere werkelijkheid. Die zien we als we met 

de fractie gaan canvassen. Ik zie nog steeds het beeld voor me dat we aanbelden bij een huis in de 

Indische buurt. Het was een doordeweekse avond, rond een uur of 21. Ik belde aan maar er deed 

niemand open. Er was wel beweging in huis, dus ik keek door het raam. Ik zag vijf kinderen van een 

jaar of 4 tot 10 springen op de bank. Achter aan de tafel zaten een stuk of drie mannen te roken. Er 

lag geen vloerkleed in huis en behalve die 2 banken en tafels met stoelen stond er niets. De deur ging 

open, ik zag dat er geen behang op de muur zat en de man die open deed was zo stoned dat er hij 

geen vraag fatsoenlijk kon beantwoorden. 

Voorzitter, ik liep weg en ik vroeg mij af: wat moet er van deze kinderen terecht komen? Wie zorgt er 

voor hen? Zitten zij morgen op school en zijn ze dan niet moe? 

Voorzitter, ieder kind in deze stad verdient het om in een veilige omgeving op te groeien. Ieder kind 

verdient de kans om een goede opleiding af te ronden. En ieder kind verdient een goede toekomst. 

Dat is waar de PvdA in deze stad voor staat. Vroeger noemden we het verheffing, later ook wel 

emancipatie en tegenwoordig geloof ik empowerment. 

Als we dit uitgangspunt vertalen naar de begroting, dan is de PvdA blij dat het college het 

armoedebeleid voortzet; met als voornaamste taak kinderen die in armoede opgroeien mee te laten 

doen. Het kindpakket wordt uitgebreid. En we investeren de komende jaren extra in onderwijs, 

vooral in het voorkomen van taalachterstanden en voortijdig schoolverlaten.  

Voorzitter, wat betreft het voortijdig schoolverlaten en het niet behalen van een startkwalificatie 

moet er wel een schep bovenop. Er zijn per dit schooljaar jongeren die graag een startkwalificatie 

willen behalen, maar waarvoor de wettelijke entree-eisen in het MBO te hoog zijn. Zo kunnen zij 

geen MBO-opleiding afronden. Op dit moment zijn maar liefst 623 jongeren werkzoekend zonder 

startkwalificatie. Als we niet snel wat doen, dan dreigen hier meer jongeren bij te komen. Daarom 

dienen wij een motie in om te kijken hoe de gemeente samen met MBO-instellingen, bedrijfsleven en 

maatschappelijke organisaties hier wat aan kan doen. 

De jeugd heeft de toekomst. Dat betekent niet alleen investeren in een stabiele thuissituatie en goed 

onderwijs; daar hoort sporten ook bij. De PvdA wil dat sport, of we het nu hebben over voetbal, 

zwemmen of schaatsen, toegankelijk blijft voor iedereen. We investeren in bewegen, omdat we 

willen dat alle Stadjers steeds gezonder worden. En de sportclub heeft een belangrijke sociale 

functie. Wij vinden de tariefsverhoging voor sport die het college voorstelt te snel, te hoog en qua 



proces niet goed gegaan. De VVD zal zo, mede namens ons, een motie indienen om dit te herstellen. 

Wij willen eerst met sportclubs om tafel over de mogelijkheden. 

Voorzitter, veel gezinnen in de stad zitten in de schulden. De laatste tijd zijn dit steeds meer mensen 

die een goede baan hadden, maar deze kwijt zijn geraakt en met een huis zitten dat ze aan de 

straatstenen niet kwijt kunnen. Er zijn geen wachtlijsten zijn bij de schuldhulpverlening; toch wordt 

niet iedereen goed geholpen. De PvdA pleit er voor dat we komend jaar meer in zetten op preventie 

van schulden bij jongeren en bij schuldhulp voor gezinnen die echt in de knel komen. In het kader van 

de kanteling willen we dat het college ook het Goede gierenfonds als werkwijze onderzoekt. Het 

Goede gierenfonds is een initiatief van o.a. Pieter Hilhorst, Jos van der Lans, Albert Jan Kruiter. Het 

doel is dat gezinnen weer greep krijgen op een eigen leven. Het zorgt ervoor dat kinderen in een 

rustigere omgeving kunnen opgroeien, eigen initiatief wordt beloond en het kan als werkwijze goed 

passen binnen de sociale teams.  Bovendien kan het maatschappelijke kosten voorkomen. Daarom 

dienen wij een motie in. 

Voorzitter, weet u wat wij het meeste horen van bewoners, tijdens buurtbijeenkomsten of als wij 

gaan canvassen? Of het nu De Wijert of Vinkhuizen is: mensen vinden een goede woonomgeving en 

veilig opgroeien erg belangrijk. De meeste opmerkingen gaan over groen en speelvoorzieningen. En 

veel mensen zijn tevreden. Dit beeld wordt bevestigd door het onderzoek wat studenten onlangs 

hebben uitgevoerd voor Urban Lab. Het duidt er ook op dat bewoners zelf vaak het beste weten wat 

nodig is in de buurt. En daarom is het goed dat we nu een slag maken met wijkgericht werken en 

wijkwethouders.  

Wel signaleren wij een probleem. De speeltuinen en buurthuizen worden beheerd door mensen met 

een gesubsidieerde baan. Bevlogen mensen, de oren en ogen in de buurt. En die banen dreigen per 1 

januari te verdwijnen. Wij constateren dat het overleg met de Werkpro en de accommodatie-

besturen de afgelopen jaren niet goed is gegaan en dat de mensen te lang in onzekerheid hebben 

gezeten. Wij dienen een motie in om het college op te roepen nog 1 keer alles uit de kast te trekken. 

Zoveel mogelijk banen regulier maken, en zorgen dat de overige werknemers in een beschutte 

werkplek of garantiebaan terecht komen, dat is onze oproep.  

Investeren in de toekomst van jongeren, betekent niet alleen investeren in een goede voorzieningen 

in de wijk, in onderwijs van basisonderwijs tot universiteit. Het betekent vooral ook investeren in 

werk. We leiden immers niet op voor de bakken van de sociale dienst. Wij zijn blij dat het nieuwe 

college met een nieuw economisch programma komt. Daarbij moeten we niet alleen in te zetten op 

werkgelegenheid voor hoogopgeleiden, maar ook op MBO-niveau. Dit om een groeiende tweedeling 

tegen te gaan. Binnen de Arbeidsmarktregio voortvarend aan de slag te gaan met het bestrijden van 

jeugdwerkloosheid. Wij komen hier nog op terug. Dit geldt ook voor de inzet van social return. 

Voorzitter, wij hebben het vandaag gehad over de toekomst van jongeren in de stad. Dat betekent 

niet dat de PvdA geen aandacht schenkt aan ouderen. Een grote opgave voor het ‘empoweren van 

ouderen’ ligt in het bouwen van geschikte woningen, of aanpassen daarvan, in onze buurten zodat zij 

langer thuis kunt blijven wonen in de eigen buurt. Vraag aan het college: hoe staat het hiermee? En 

welzijnswerk bij ouderen blijft van groot belang, bij voorkeur door vrijwilligers en in de eigen buurt. 

Zodat langer thuis wonen niet alleen medisch en woontechnisch kan, maar ook sociaal. Dit om 

eenzaamheid te bestrijden. Daarnaast vragen wij het college aandacht te houden bij de stapeling van 

kosten in de zorg. 

 



Tot slot nog aandacht voor het parkeerbedrijf. Dat blijft een zorgenkindje. Wij willen voorkomen dat 

we bij tegenvallers de kosten eenzijdig afwentelen op onze buurtbewoners. Wij kunnen de verhoging 

van de parkeertarieven voor schilwijken steunen, maar willen graag wel integraal bekijken hoe we 

meer inkomsten kunne genereren. Daarom dienen wij een motie in. 

Dan ons finale oordeel over de begroting, voorzitter. De begroting is in balans; tussen financiële 

soliditeit en een ambitieniveau. De economische crisis is nog niet over, we weten nog niet wat er met 

de gaswinning gebeurt en ook niet met de decentralisaties.  

Maar het weerstandsvermogen is op orde en tegelijkertijd investeren we fors in de toekomst van de 

stad. Daarvoor verdient het college een groot compliment. En via het college bedanken we ook de 

ambtenaren voor het werk dat is verzet. 

Het college zal scherp aan de wind moeten blijven zeilen om investeringen mogelijk te maken, omdat 

Groningen vooruit moet.  

Wat de PvdA betreft, ligt die Groninger vooruitgang de komende jaren in sociale investeringen, zodat 

iedereen mee kan doen en we mensen weer perspectief bieden. Een sterke stad investeert in de 

toekomst van iedere Stadjer. En socialer maakt Groningen sterker. Dank u wel.  

PvdA-fractie,  

Carine Bloemhoff 

12 november 2014 

 


