
Samen vooruit in Stad         
 

 

Voorzitter, het gesprek van de afgelopen weken is zonder twijfel de Brexit! Veel Britten kozen uit 

onvrede voor een vertrek uit de EU. Hierbij bleek een groot verschil van opvatting te bestaan tussen 

jongeren en ouderen en tussen lager en hoger opgeleiden. Een groeiende tweedeling en toenemende 

onvrede bleek een recept voor ongelukken. Wat heeft dit te maken met Groningen, zult u misschien 

denken? Veel. Heel veel! 

 

In kennisstad Groningen wonen veel studenten die zich tot voor kort een Verenigd Koninkrijk buiten de 

EU niet konden voorstellen. Engelse studenten bijvoorbeeld, die absoluut voor ‘remain’ waren. Maar 

ook Nederlandse studenten die na een geweldige studieperiode in Groningen aan de slag willen in het 

buitenland. Jonge ambitieuze mensen, die gemakkelijk van stad naar stad hoppen. Zij zullen het jammer 

vinden wanneer zij Londen straks moeten overslaan.  

 

Maar mijn fractie hoort ook Stadjers die hier net wat anders tegenaan kijken. Stadjers die zeggen: “Niet 

dat we uit de EU moeten, hoor. Maar ik als bouwvakker leg het op de Sontbrug wel af tegen Roemenen 

die via malafide uitzendbureaus voor een appel en een ei aan de slag zijn.” En: “Ik als 

kantinemedewerker word iedere paar jaar geconfronteerd met nieuwe aanbestedinge n, waarbij ik dan 

een nieuwe baas krijg die weer meer van mij wil voor minder geld.” En: “Hoe kom ik als oudere na mijn 

ontslag bij V&D weer aan de slag, terwijl er voor mij tien jongere studenten zijn om de vacature te 

vervullen?” 

 

Ook in Groningen is er een groot verschil als het gaat over werk, over bestaanszekerheid, over 

toekomstperspectief. Globalisering is mooi, maar net nog wat mooier als iedereen daarvan 

meeprofiteert. En Groningen is mooi, maar net nog wat mooier als iedereen daar de vruchten van kan 

plukken. Hoe geven we alle Groningers van onze stad weer perspectief? Dat voorzitter, is de grote 

uitdaging voor onze gemeente, voor de politiek in dit huis! 

 

Voorzitter, een vraag: hoeveel van de werkzoekenden in deze regio zijn ouder dan 50 jaar? Het  

antwoord luidt 40%! Vier op de tien werkzoekenden is ouder dan 50! Van de 55-plussers met een 

uitkering maakt slechts 10 procent kans op een baan, zo meldde NRC begin vorige maand. Onze stad telt 

10.000 mensen in de bijstand. Omgerekend komen we uit op 3600 stadjers van 55 jaar of ouder die in 

de huidige situatie nooit weer aan het werk komen. Dit leidt tot grote frustratie en zelfs tot armoede. 

Mijn fractie wil dat we werk gaan maken om deze groep werkzoekenden weer aan de slag te krijgen. We 

hebben een actieplan jeugdwerkloosheid dat vooral in de economische crisis een belangrijk instrument 

was om te voorkomen dat pas afgestudeerden hun leven lang in de bijstand slijten. Omdat ze op het 

verkeerde moment zijn afgestudeerd en nooit een kans hebben gekregen. Die crisis is voorbij, de 



economie trekt aan en ook in Groningen starten veel nieuwe bedrijven. Mijn fractie vindt het juist nú 

van belang dat ook werkzoekende 50-plussers daarvan profiteren. Zij beschikken over een schat aan 

kennis en ervaring die in deze ‘city of talent’ niet verloren mag gaan. Daarom dienen wij een motie in.  

 

Voorzitter, participatiebanen, het woord zegt het al, zijn een mooi middel om mensen die jarenlang 

thuis zitten weer te laten participeren in de maatschappij. Mensen krijgen weer arbeidsritme, weer een 

sociaal netwerk en weer perspectief. Maar nu blijkt dat we alle banen niet ingevuld krijgen. Hoe is dit 

mogelijk met zoveel werkzoekenden? En hoe kan het dat organisaties zitten te springen om dit type 

arbeidskrachten? Mijn fractie wil daarom meer begeleiding, zodat we het doel van de 500 

participatiebanen dit jaar gaan halen.  

 

Onze stad heeft flink geprofiteerd van culturele evenementen in de stad, met als toppunt de 

tentoonstelling van Bowie. Goed voor de werkgelegenheid in de stad! In 2018 wordt Leeuwarden 

Culturele Hoofdstad van Europa. En dat biedt kansen! Vanuit Duitsland gaat de weg naar Leeuwarden 

via Groningen en het zou mooi zijn als ook onze stad hiervan kan meeprofiteren. Daarom dient mijn 

fractie een motie in.   

 

Groningen groeit en ook op de woningmarkt gaat het weer crescendo. Zei ik vorig jaar nog: de woningen 

gaan als warme broodjes over de toonbank. Een jaar later kan de bakker de vraag niet meer aan. Om te 

voorkomen dat alleen de meest vermogenden een woning in de stad kunnen betalen en starters en 

jonge gezinnen de stad verlaten vanwege een oververhitte markt of jarenlang wachten op een 

betaalbare huurwoning, roept mijn fractie op tot een versnelling van de bouwopgave, zodat iedereen 

betaalbaar kan wonen in Stad.  

 

De PvdA en andere partijen willen ook de jongeren van Campus Diep een toekomst bieden. Deze 

dakloze jongeren en jongeren met een lastige thuissituatie kunnen nu door een combinatie van wonen 

en begeleiding weer een opleiding afmaken of aan de slag komen. Het college schrijft dat dit project 

wordt afgebouwd, maar wij willen deze jongeren via Campus Diep zekerheid en perspectief blijven 

bieden en daarom dienen wij een motie in.  

 

Voorzitter, bestaanszekerheid gaat niet alleen over werk hebben en een dak boven j e hoofd. Het gaat er 

ook over je veilig voelen in je eigen buurt. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat steeds meer Stadjers te 

maken hebben met overlast en verloedering. In de Korrewegwijk hebben bewoners daarom samen een 

milieustraat georganiseerd. Ook tijdens ons bezoek in de Oosterparkwijk bleek dat daar dezelfde wens 

was. CU zal straks mede namens ons een motie indienen om te zorgen dat de mogelijkheid onder de 

aandacht wordt gebracht van wijkbewoners in het kader van wijkgericht werken.  

 

Bij een veilige wijk hoort ook dat onze jongste inwoners veilig naar school kunnen fietsen. Daarom pleit 

mijn fractie voor de inrichting van meer 30 km-zones in wijken en rondom scholen in de stad. Wij vinden 

het van belang dat bewoners weten dat zij samen met de buurt initiatief kunnen nemen voor een 

verkeersveilige inrichting van 30 km-zones. Dit past ook prima binnen het wijkgerichte werken; daarom 

een motie. 

 



Voorzitter, ik begon mijn betoog met de Brexit en de desastreuze gevolgen die de toenemende onvrede 

en een toenemende tweedeling in de samenleving kan hebben. Niet onbelangrijk in dit verband is het 

volgende citaat van Britse historicus Tony Judt.  

 

'Als in de ogen van burgers publieke goederen worden gedevalueerd en worden vervangen door private 

diensten tegen betaling dan verliezen we het besef dat gemeenschappelijke belangen en behoeften 

uitstijgen boven individuele voorkeuren en voordelen.' En met dit citaat leidt mijn fractie dan ook onze 

laatste motie in over aanbestedingen. Laat bij de inkoop van zorg en je ugdhulp kwaliteit het motief zijn 

en niet de laagste prijs!  

 

Voorzitter, ik rond af met de volgende oproep. In dit huis praten wij de laatste tijd veel over 

burgerparticipatie, maar willen wij dat onze inwoners vertrouwen houden in de lokale overheid, dan  

redden we het niet met burgerparticipatie alleen. Dan zullen we moeten leveren. Meer werk, eerlijk 

werk, goed werk! Goed onderwijs, goede zorg en voldoende betaalbare woningen! Zo komen we sámen 

vooruit in stad! 

 

Carine Bloemhoff, 6 juli 2016 


