
Student en Stad 

 

We hebben al veel gehoord over de stad met twee gezichten. De jonge stad met 

veel mogelijkheden, maar ook de stad met veel werkloosheid. Hoewel dit contrast 

veel naar voren komt, zien wij juist een ander contrast steeds groter worden. Die 

tussen de student en de Stadjer. Het feit dat deze twee groepen op deze manier 

benoemd worden, geeft al aan dat veel jongeren niet als volwaardige inwoners van 

de stad worden bezien. Ze zijn immers maar passanten. We gaan zelfs zo ver om 

deze doelgroep op de kosten te jagen door middel van een 15%-norm in de 

omgevingstoets. Dit zorgt voor een toename van maar liefst 64 procent in de 

huurprijs. Het was dan ook erg verwarrend om een artikel van D66 afgelopen week 

te lezen.  

Ik quote ‘D66 blij met afschaffing vijftienprocentsnorm. De gemeenteraad steunt het 

voorstel van het Groningse college van D66, PvdA, VVD en GroenLinks om de norm 

los te laten.’  

 

Dit terwijl in de verdediging van diezelfde 15%-norm, de heer Blom van 

coalitiegenoot VVD nog zei dat de 15%-norm echt nodig was omdat er geen goed 

alternatief voorhanden was om jongerenhuisvesting te beteugelen. U zult wel 

begrijpen, wij waren even in de war. Had de VVD of D66 nou gelijk?  Maar na het 

nalezen van de nieuwe woonvisie moesten we helaas concluderen dat de heer Blom 

toch echt gelijk had, de generieke 15-% norm staat gewoon in de omgevingstoets 

met de volgende tekst ‘Wanneer…de 15%-norm is bereikt verlenen we in principe 

geen vergunningen meer’. 

 

Voorzitter. Nu wil ik ingaan op een betere manier om een balans te vinden in de 

wijken en dit contrast te laten afnemen. We moeten het niet zoeken in misplaatste 

symptoombestrijding maar juist de kracht van jongeren inzetten om iedereen er beter 

op te maken.  

Dit wordt gelukkig ook voorzichtig geconcludeerd in de evaluatie van de pilots om 

het begrip tussen studenten en Stadjers te verbeteren, welke een aantal maanden 

geleden passeerde. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en er worden gezamenlijk 

activiteiten opgepakt ter bevordering van de leefbaarheid. Daarom moeten deze 

instrumenten groter, breder en structureel worden opgepakt.   

Student en Stad heeft in Amsterdam bij het BOOT project mogen kijken. Daar wordt 

het onderwijs verplaatst naar de wijk. Om daar te leren, te werken en te 

onderzoeken wordt de stad ondersteund door studenten. De studenten worden 

wereldwijs en leren de stad kennen en daarnaast doen zij een structurele bijdrage 

aan de sociaaleconomische wijkaanpak en -ontwikkeling. 

Met de opstart van het project WIJS wordt hier een begin aan gemaakt in Groningen. 

Een begin om studenten ook als volwaardige Stadjers te zien en mee te laten doen. 

Student en Stad roept het college op om vaart te maken met dit project.  

Daarnaast willen wij dit project nog wat meer steun verlenen waarin wij van mening 

zijn dat ook de grote eigenaren van jongerenhuisvesting in de leefbaarheid zouden 



kunnen bijdragen. Daarom dienen wij een motie in om te onderzoeken hoe ook zij 

hun steentje bij kunnen dragen. 

Daarnaast is door Groenlinks al meer gezegd over de motie ‘leefstraten’. Student en 

Stad en Groenlinks kwamen onafhankelijk van elkaar tot de conclusie dat dit initiatief 

de bewoners van wijken dichter bij elkaar kan brengen. Wij hopen dat met deze 

motie ook de jongeren in de wijken beter gevonden zullen worden. 

 

Voorzitter. Naast de leefbaarheid zijn er ook op economisch vlak nog vele 

uitdagingen om jongeren te ondersteunen. Helaas leunt de provincie Groningen op 

het hoogste jongerenwerkloosheidspercentage van Nederland met 14,4 %. Maar 

liefst twee keer zo hoog als de groep van 26 jaar en ouder. Deze groep heeft alle 

hulp nodig om op de werkladder te komen. Wij willen daarop meer inzet zien van het 

college. Wanneer we deze groep niet aan het werk helpen zal dit niet alleen een 

actueel probleem zijn, maar nog voor vele jaren. Omdat deze groep achter zal 

blijven in de ontwikkeling van hun carrière. Als gemeente geven we helaas een 

slecht voorbeeld. Jongeren uit de eigen organisatie trekken aan de bel omdat maar 

3% van de ruim 3000 werknemers onder de 30 jaar is. Een aantal dat in de 

afgelopen jaren steeds verder is afgenomen. Wanneer gaat het college nou eens 

met structurele oplossingen komen voor dit probleem? Het lijkt alsof het steeds maar 

weer verder vooruit wordt geduwd. 

 

Voorzitter. Om jongeren zoveel mogelijk kans op de arbeidsmarkt te geven steunen 

wij de motie van de PvdA om actief vacatures op te halen bij onze oosterburen. Wij 

hopen dat ook de groep jongeren hiervan kan profiteren. Daarnaast dienen wij, 

samen met de PvdA en VVD een motie in om de mogelijkheden via social return te 

verbreden om jongeren broodnodige werkervaring te laten opdoen. Veel bedrijven 

eisen, zelfs bij startersfuncties, een minimum van een half jaar werkervaring. Maar 

waar moet je deze opdoen wanneer iedereen dit eist? Hoewel we via de recente 

initiatiefnota van de VVD al een hoop mogelijkheden hiertoe hebben gecreëerd 

willen we via deze motie de mogelijkheden nog verder verbreden met werkleerbanen 

en traineeships. 

 

Voorzitter. Om de werkgelegenheid in de stad te bevorderen is het van essentieel 

belang dat we het ondernemerschap in deze stad alle ruimte geven. Om met de tijd 

mee te gaan moet een bezoekje aan de stad steeds meer een belevenis worden en 

we zien dat concepten waarbij ontspanning in de openbare ruimte gecombineerd 

met bijvoorbeeld horeca zeer succesvol zijn. Daarom vindt Student en Stad de 

recent gestarte pilot omtrent foodtrucks in Amsterdam een mooi initiatief om naar 

Groningen te halen. Starters in deze industrie krijgen de mogelijkheid om zich te 

onderscheiden via innovativiteit en duurzaamheid om een mooi plekje te veroveren 

om hun waren aan te bieden. Om dit mogelijk te maken dienen wij een motie in. 

 

Voorzitter. Groningen is een levendige, bruisende stad. Ook cultuur is hier een 

belangrijk onderdeel van. Een aantrekkelijk cultuuraanbod verbetert het leefgenot en 



versterkt het vestigingsklimaat. In de culturele wereld is er tevens plaats voor 

talentontwikkeling, iets wat bijdraagt aan onze City of Talent. En dat willen we 

natuurlijk behouden en verbeteren. Evenementen zijn tevens van groot belang 

hiervoor. Naast de bekende grote festivals in Groningen zoals Eurosonic en 

Noorderzon moeten we ook ruimte bieden aan nieuwe initiatieven. Talent Web 

Groningen kwam met het mooie idee om een straatfestival te organiseren waar 

lokaal talent in de binnenstad de kans krijgt om hun kunde te etaleren. Dit ook om te 

laten zien dat ondanks de aardbevingsproblematiek Groningen een mooie stad is om 

te wonen en te leven. Daarom dienen wij een motie in om vanuit de gemeente 

medewerking te verlenen aan dit plan.  

En om nog een klein beetje extra vrolijkheid en gezelligheid in het centrum te 

creëren dienen wij ook een motie in om een ‘groet’-straat te creëren om ons unieke 

Nederlandse woord ‘gezelligheid’ wat kracht bij te zetten.  

 

Voorzitter. Student en Stad vindt sport ontzettend belangrijk. Het verbetert de 

gezondheid van mensen, zorgt voor een gevoel van geluk en is goed voor de 

leefbaarheid in de stad. Daarnaast vormt een sportief leefklimaat een reden voor 

mensen en bedrijven zich in onze stad te vestigen. In de Groningse sportwereld zijn 

de verenigingen erg belangrijk. Ze motiveren mensen om samen te gaan sporten en 

versterken de sociale cohesie in de gemeenschap. Een sportvereniging is daarom 

niet alleen belangrijk voor een sportieve en gezonde omgeving, maar zorgt ook voor 

een aangename leefomgeving waar mensen zich met elkaar verbonden voelen. 

Naar de mening van Student & Stad is het niet aan de gemeente om bepaalde 

sporten belangrijker te achten, en meer te stimuleren, dan andere sporten. Elke 

sport is van toegevoegde waarde, zolang mensen het met plezier beoefenen. 

Uiteraard is er ook een belangrijke rol weggelegd voor de topsport. Topsport en 

breedtesport versterken elkaar. Student en Stad maakt zich echter zorgen over de 

financiële moeilijke situatie waarin veel sportverenigingen zitten; slechts 59% van de 

sportverenigingen is financieel gezond. Daarom staat mijn fractie op de moties die 

zijn ingediend door het CDA, waarbij er onderzoek wordt gedaan naar of er meer 

geïnvesteerd kan worden in de breedtesport en tevens de mogelijkheden voor het 

instellen van een cofinancieringsfonds om de sportinfrastructuur op peil te houden. 

  

Voorzitter. Ik zal nu nog nader ingaan op de financiële plannen en vooruitzichten. 

Ondanks het voorzichtige plusje in de jaarrekening zijn er nog zeer grote hobbels te 

nemen door het college, zoals de bezuinigingen op de eigen organisatie. Wij vragen 

ons af hoe realistisch die nu eigenlijk zijn wanneer we nu al zien dat deze ontzettend 

moeilijk en traag te behalen zijn. Al met al moet er nog een bedrag van ruim 26 

miljoen structureel worden ingevuld. Wanneer gaan we eens echte voorstellen zien? 

 

Zoals vaker, wordt weer genoemd dat het weerstandsvermogen naar 1 moet op 

termijn. Dat woord ‘op termijn’ begint echter wel wat vermoeiend te worden. Dus 

wanneer gaan we nou eens echt een concreet voorstel zien, hoe we naar die 1 gaan 

doorgroeien? De stresstest laat eens te meer zien dat dit noodzakelijk is. Wij roepen 



het college op om met de begroting van 2016 deze ambitie eindelijk wat vlees op de 

botten te geven zodat daad bij woord wordt gevoegd. 

 

Voorzitter. Waar het financieel meerjarenbeeld er in de oorspronkelijke vorm nog 

aardig uit zag, is deze een stuk beroerder geworden. Door een fout in de eerdere 

berekening met betrekking tot een looncomponent valt het meerjarenbeeld een stuk 

lager uit. De herberekening zorgt ervoor dat het verwachte positieve resultaat daalt 

van 7,2 miljoen euro, naar 2,8 miljoen euro in 2015. Een nadeel van maar liefst 4,4 

miljoen. Daarnaast heeft deze aanpassing een structurele doorwerking van 3,2 

miljoen euro vanaf 2016 waardoor dat jaar tot en met 2018 de rekening in de min zal 

eindigen. Zoals het college aangeeft maakt dit het nog noodzakelijker om te 

bezuinigen en voorzichtig om te gaan met investeringen. Hoe gaat het college dit 

repareren richting het begrotingsvoorstel voor 2016? 

 

Voorzitter. Afsluitend kunnen wij zeggen dat er nog genoeg werk aan de winkel is 

voor dit college om deze jonge stad nog beter te faciliteren en de kansen te grijpen. 

Wij zullen het college hierop scherp houden. 

 

 

 

 

 

 

 


