
Laat alle Stadjers meeprofiteren: samen vooruit naar 2040!
(gesproken woord geldt)

Voorzitter, het gaat goed met Groningen. De economie trekt aan en dit zal banen tot gevolg 
hebben. De particuliere huizenmarkt doet het goed, bijna te goed, en gemeentelijke gronden 
worden weer verkocht. En ook met de financiën van de gemeente gaat het prima, het 
Gemeentefonds is goed gevuld en er hoeft niet extra bezuinigd te worden. We hebben de wind 
weer in de rug.

Voor de PvdA is het zaak dat de komende jaren iedereen in de stad die wind weer in de rug krijgt. 
Dat we zorgen dat mensen die de afgelopen jaren aan de kant hebben gestaan ook weer aan het 
werk komen. En dat iedereen in de stad meeprofiteert van de groei die de stad doormaakt. 

Als we de begroting lezen, dan kunnen we tevreden zijn met de plannen van het college, zoals het 
doorzetten van wijkvernieuwing en extra middelen voor onze WIJ-teams. Maar aan de andere 
kant mag er een tandje bij, als het gaat om de begeleiding naar werk en om gelijke kansen, 
bijvoorbeeld in het onderwijs. Voor ons is het dan ook onbegrijpelijk dat er € 100.000 is 
vrijgevallen binnen onderwijsachterstandenbeleid, omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat de 
achterstanden in het onderwijs zo goed als voltooid zijn. Wij zien juist dat de achterstanden enorm 
groot blijven. Graag een reactie van het college. Daarnaast hebben wij als PvdA 2 concrete ideeën 
en hiervoor ook de financiën gevonden.  

Voorzitter, alle kinderen zouden mogen profiteren van dat zij in een mooie, sociale en tolerante 
stad als Groningen opgroeien. Juist ook kinderen in gezinnen met een smalle beurs moeten zich 
kunnen ontwikkelen en volop gebruik maken van ons onderwijs, onze sportvoorzieningen en het 
culturele aanbod dat de stad te bieden heeft. Armoede is namelijk niet alleen een gebrek aan geld, 
maar juist ook een gebrek aan mogelijkheden om mee te kunnen doen. We zijn dan ook warm 
pleitbezorger van het zogeheten kindpakket. Maar als wij in onze omgeving kijken, vragen wij ons 
wel af of alle kinderen daadwerkelijk gebruik maken van het kindpakket en de regelingen, zoals 
het Jeugdsportfonds of het Jeugdcultuurfonds, wel weten te vinden. Dit vraagt om extra inzet van 
het college.

Voorzitter, er is landelijk € 85 miljoen beschikbaar gekomen voor gemeenten voor de bestrijding 
van kinderarmoede. Dit wordt verdeeld naar rato van het aantal kinderen dat in armoede 
opgroeit. Helaas zijn dat er in Groningen 1 op 5, dus we kunnen het geld goed gebruiken. De 
gemeente moet het geld alleen wel even aanvragen. Wij dienen een motie in die het college 
verzoekt dit te doen. Volgende maand bespreken we het armoedebeleid, dan kunnen we samen 
kijken naar concrete plannen die hieraan gekoppeld kunnen worden.

Weet u dat de tweedeling al voor de basisschool begint?  Er zit een verschil in toekomstperspectief 
tussen peuters van werkende en niet-werkende ouders. Kinderen van ouders met een baan gaan 
naar de kinderopvang en niet naar de peuterspeelzaal. Kinderen van niet-werkende ouders gaan 
niet naar de kinderopvang, maar blijven thuis of gaan met elkaar naar de peuterspeelzaal. En zo 
groeien zij niet samen op. Voor bepaalde peuters is er een programma voor voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE), maar voor anderen niet en die vallen tussen wal en schip.  Daarom 
is er vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld om alle peuters 2 dagdelen per week naar het 



kinderdagverblijf te kunnen laten gaan. Dit moeten gemeenten wel even regelen. De PvdA vindt 
dat we in Groningen voorop moeten lopen en daarom dienen wij een motie in. 

Voorzitter, of je nu arm of rijk bent, jong of oud bent, werkt of niet, je woont in Groningen in een 
degelijk huis en een veilige buurt. Daarom is het van belang voor mensen met lagere en 
middeninkomens te blijven bouwen. Volgens de goede Groninger traditie investeert het college 
weer in wijkvernieuwing. Dit gebeurt in Paddepoel, Selwerd, Beijum, de Wijert, Hoogte/Indische 
Buurt en Oosterhogebrug. Wij zijn als PvdA-fractie enorm trots dat dit college het is gelukt de 
wijkvernieuwing door te zetten in maar liefst 6 wijken!

Naast het investeren in wijkvernieuwing en kansen bieden, waar zijn inwoners dan het meest bij 
gebaat? Werk, werk, werk. Dat betekent bedrijven aantrekken die voor banen zorgen. Afgelopen 
weken verschenen een tweetal belangrijke rapporten van de SER. Eén over de kansen en 
bedreigingen van robotisering en één over de verdeling van arbeid en zorg, waarin wordt 
geconstateerd dat juist in de persoonlijke dienstverlening meer banen zullen ontstaan. En dat 
biedt kansen voor MBO’ers. Wij willen graag met de raad en college een discussie voeren over de 
gevolgen van beide ontwikkelingen in Groningen, zoals bij discussies over Next city.

Naast de extra inzet op werk is ook van groot belang het werk eerlijk te verdelen, zodat iedereen 
mee kan profiteren van de economische groei en dat we mensen die jarenlang aan de kant staan 
weer aan de slag helpen. De PvdA is dan ook blij dat het project Kansen in Kaart wordt voortgezet, 
waarbij we stapsgewijs met alle langdurig werkzoekenden in gesprek gaan. Maar hier moet wel 
scholing, een participatiebaan of vrijwilligerswerk op volgen. Voorzitter, het is mijn fractie dan ook 
een doorn in het oog dat er zo weinig ruimte zit in het Participatiebudget. Dit komt mede door 
hoge uitvoeringskosten. Mijn fractie vindt dat die uitvoeringskosten niet in de weg mogen staan 
aan onze ambities, aan concreet resultaat voor werkzoekenden in de stad. Bovendien willen wij 
het als raad tijdig weten als geld het probleem wordt om een vervolg te bieden op Kansen in 
Kaart. Dan kunnen we kijken of en hoe we extra budget vrij moeten maken. Ik wil graag een 
toezegging van de wethouder financiën dat als geld het probleem wordt, we proactief worden 
geïnformeerd. Graag een reactie van het college.

De PvdA is blij met de ambitie die het college toont op het gebied van social return bij 
aanbestedingen om in 2017 1000 mensen te plaatsen. Mijn fractie heeft in begrepen dat het 
college inmiddels aan de slag is met onze motie om 50-plussers aan de slag te helpen. Mooi dat er 
plannen zijn wij ontvangen deze graag zo snel mogelijk. Ook is de PvdA-fractie zeer te spreken 
over dat wij per volgend jaar met de experimenten voor mensen in de bijstand. We gaan meer 
mensen begeleiden en mensen mogen wat meer bijverdienen bovenop de bijstandsuitkering. Het 
bedrag had wat hoger gemogen, maar we gaan de goede kant op. Daarnaast pleit mijn fractie om 
binnen de arbeidsmarkt breder te kijken hoe we mensen aan de slag krijgen. Daarom komen wij in 
2017 met een initiatiefraadsvoorstel op dit punt.

Het jaar 2040. Wie zegt dat wat? In 2040 bestaat de stad Groningen 1000 jaar! Een feestjaar voor 
alle Stadjers. Toen de stad in 1990 950 jaar bestond, is dat door de stad Groningen een jaar lang 
intensief en uitgebreid gevierd. Met symposia, kunst en cultuur, de totstandkoming van de 
stadsmarkeringen en tal van evenementen. Dat is niet alleen leuk voor onze inwoners, maar ook 
belangrijk als promotie van de stad en voor de werkgelegenheid. 1000 jaar Groningen zal nog 
uitgebreider gevierd worden dan 950 jaar. Voor zulke festiviteiten moet je als stad wel tijdig gaan 
sparen. Samen met andere partijen in de raad, de inwoners van de stad vertegenwoordigend, 



dient de PvdA een motie in om vanaf 2018 te beginnen met sparen en een bedrag in de begroting 
te reserveren. 

Voorzitter, wat zou het mooi zijn als we in dat jaar 2040 terugkijken op een periode van 
economische ontwikkeling als vijfde gemeente van Nederland, waarvan iedereen kon 
meeprofiteren. Dat we nog steeds goede woningen in veilige wijken hebben. En dat studenten van 
24 dan zeggen: ik ben geboren in 2016, mijn ouders hadden het niet breed, maar ik heb daar nooit 
last van gehad. Ik kon sporten, ik heb muziekles gevolgd en ging naar een goede school.

Dat we vieren dat Groningen een stad van ons allemaal was, is en is gebleven. Waar iedereen zijn 
plek heeft en een toekomst kan opbouwen. Laten we daar dag in dag uit aan blijven werken. Dat 
gaat niet van vandaag op morgen, dat doen we stapje voor stapje. Naar 2040 gaan we samen 
vooruit.
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