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Voorzitter. 
 
Groningen groeit en Groningen verandert, als je kijkt naar de inwoners. En in 
deze verandering en groei schuilt gevaar maar liggen ook kansen. Want, 
Groningen is nog steeds de jongste stad van Nederland, iets waar we trots op 
mogen zijn maar waar we ook de vruchten van moeten blijven plukken. Daar 
tegenover staat dat we gemiddeld ook een van de armste steden van Nederland 
zijn.  
Een belangrijk gegeven maar lang niet voor iedere stadjer bekend. En dat zou 
wel moeten. Het stelt ons namelijk in staat nog meer uit deze prachtige stad te 
halen. Te veel studenten weten nog niet goed wat er zich afspeelt in de wijken. 
De wijken op hun beurt zien studenten als passanten. Het lijkt zo een stad waarin 
doelgroepen langs elkaar leven in plaats van mét elkaar. En daar ligt de 
uitdaging, verbinding creëren en elkaar versterken. Stadjers die samen dingen 
ondernemen, in gesprek gaan met elkaar en voor elkaar klaarstaan.  
We leven in een stad van iedereen. En waar mogelijk moeten we ons inzetten om 
die verbinding meer en meer op gang te krijgen.  
Een prachtige initiatief ter voorbeeld is het project WIJS. Hierin worden 
studenten gekoppeld aan Stadjers van alle leeftijden die ergens hulp bij kunnen 
gebruiken. We zijn ontzettend blij dat dit goed wordt ontvangen, dat het steeds 
beter gaat lopen en dat stadjers ook echt geholpen zijn. Positief voor de 
studenten omdat zij stadjers kunnen helpen in ruil voor studiepunten maar ook 
zodat hun horizon wordt verbreed. En dat werkt ook de andere kant op. 
Geholpen stadjers zijn blij verrast met de geboden hulp.  
Behalve de wisselwerking tussen stadjers en studenten is deze stad ook van 
internationals, in de breedste zin van het woord.  
Er is een grote groep vluchtelingen naar Groningen gekomen en ze zijn hier 
welkom. Dat het raadsvoorstel rondom de AZC’s de gemeenteraad conform heeft 
kunnen passeren is een mooi gegeven. En ook in de komst van vluchtelingen 
liggen weer kansen verscholen. Sommigen zien de gevaren van verschillende 
culturen maar er zijn ook mogelijkheden. Vluchtelingen zijn niet arm en zielig 
maar in veel gevallen mensen met een bepaald talent die ook in het voordeel van 
de stad kan zijn mits er verbinding is. Aan ons de taak om die verbinding te 
creëren. Vandaar dat we ook bij de motie van de Partij voor de Dieren staan. Om 
verbinding op gang te brengen tussen jongeren en vluchtelingen die in onze 
optiek veel van elkaar kunnen leren in meerdere opzichten.  
Groningen is een stad waar iedereen mag zijn wie hij of zij is, ongeacht afkomst 
of geaardheid. De voorvallen die hebben plaatsgevonden waarin mensen niet 
werden geaccepteerd om wie ze zijn, hebben kunnen rekening op grote afkeur 
en stadjers lieten hun steun blijken en dat is terecht. Acceptatie van elkaar wordt 
steeds belangrijker omdat we in een wereld leven waarin mensen van 
verschillende achtergronden makkelijker met elkaar in contact komen door de 
internationalisering.  
We vinden het belangrijk om als stad een statement te maken. Dat deden we al 
na het voorval eerder dit jaar maar wat ons betreft is er nog iets structureels wat 
we kunnen doen. Meerdere grote steden, zowel nationaal als internationaal 
beschikken over een regenboogzebrapad. Een uiting dat elke geaardheid wordt 



geaccepteerd. We hadden plannen om een motie in te dienen maar 
jongerenorganisatie DWARS bleek hier al een jaar achteraan te zitten en ons 
hebben positieve geluiden bereikt dat dit er aan zit te komen. We zouden graag 
de wethouder nog willen wijzen dat Coming Out Day op 11 oktober is en dat een 
prachtig moment zou zijn om dit te onthullen.  
 
Voorzitter. Het is mooi om te zien dat het vizier met deze Voorjaarsnota is 
gericht op de toekomst. Het is belangrijk om te weten waar je heen wil zodat je 
pro-actief kan optreden. De toekomst van Groningen is een internationale en 
duurzame toekomst, zo blijkt. En daar kunnen wij ons in vinden.  
Een mooi gegeven is dat Groningen onlangs op een Amerikaanse blog werd 
genoemd als nog niet ontdekte parel van steden in Europa, dat horen we graag. 
Universiteit en hogeschool richten zich meer en meer op internationalisering en 
ook het bedrijfsleven en de start-ups doen dat. Als gemeente is het belangrijk dat 
we daar op voorbereid zijn. We hebben al meermaals de waarde aangegeven van 
een Engelstalige website. Deze is nog steeds niet voldoende ontwikkeld dus we 
wijzen er nog maar weer eens op. Wat daarnaast belangrijk is, is dat we ook 
internationals weten te betrekken bij besluitvorming. Het college wil meer 
zeggenschap overdragen naar burgers, dan is een goede informatievoorziening 
richting internationals over besluitvorming een vereiste omdat ook zij burgers 
zijn van deze stad. Hiertoe dienen we dan ook een motie in. Om op de website in 
het Engels inzichtelijk te maken hoe de raad te werk gaat, ook met het oog op de 
verkiezingen.  
Iets wat zowel duurzaamheid en het internationale reizen raakt is een andere 
motie die we willen indienen. Liften is nog steeds populair en een vorm van 
reizen die wij graag stimuleren. Het is duurzaam en zorgt voor verbinding omdat 
vreemden elkaar leren kennen. Een liftplaats richting het oosten is er echter nog 
niet en ook daarvoor dienen we een motie in. Om te onderzoeken of en waar een 
liftplaats richting het oosten haalbaar zou zijn.  
Wat betreft de duurzame toekomst zijn we tevreden met de concrete stappen die 
worden gezet om onze doelstelling te behalen. Geothermie vormt een belangrijk 
onderdeel waar uitvoerig over is gesproken, de waarde ervan is duidelijk en we 
hopen dat deze en andere ontwikkelingen ons in staat stellen om de doelstelling 
ook echt te behalen.  
 
Voorzitter. Vorig jaar stelden we in de raad de nieuwe woonvisie vast. Een 
woonvisie met een mooi uitgangspunt op jongerenhuisvesting om voor 
kwalitatief en betaalbare huisvesting te gaan. De visie onderschrijven we, de weg 
er naartoe hadden wij liever anders gezien. Door de strengere omgevingstoets is 
het haast onmogelijk geworden om nog kamers toe te voegen aan de huidige 
voorraad terwijl de kamerprijzen stijgen en er nog steeds vraag is.  
Maar gedane zaken nemen geen keer en momenteel wordt er met BouwJong 
flink door gebouwd en er staan nog een aantal project op het punt om te 
beginnen.  
Het is ons in ieder geval duidelijk dat onze manier om de visie te verwezenlijken 
niet uitgevoerd zal worden maar omdat we er dezelfde visie als het college op na 
houden willen we ons inzetten om waar mogelijk de kamerverhuurmarkt zo 
goed mogelijk te laten zijn.  



Om een schone kamerverhuurmarkt te krijgen is informatievoorziening van 
groot belang en daar blijven we scherp op om zo goed mogelijke 
leefomstandigheden te creëren. In de tussentijd hopen we dat de 
nieuwbouwproject in de vraag kunnen voorzien, ook daar zullen we scherp op 
blijven.  
Om een zo goed mogelijk leefklimaat te creëren is bereikbaarheid ook een 
belangrijk punt. We zien de ontwikkelingen in de binnenstad, waar auto’s uit het 
straatbeeld zullen verdwijnen, positief tegemoet. Het vraagt ook om een goed 
fietsbeleid. 60% van alle verplaatsing gebeurt in onze stad per fiets. Wat ons 
opviel in het straatbeeld is dat veel overlast komt door zwerffietsen. Ook daar 
kunnen we nog vooruitgang boeken. We zien graag een pilot waarbij stadjers 
hun oude fiets op een plek kunnen stallen die daar dan wordt opgehaald, ook 
daar dienen we een motie voor in. 
Een fijne stand om in te leven is ook een stad waar je kan genieten. We zijn 
Nationale Evenementenstad geworden, iets waar we trots op mogen zijn. We 
beschikken over een divers cultuur- en evenementenaanbod. Maar we moeten 
blijven vernieuwen. Het stadsstrand dat is aangelegd voor Building the Future of 
Health was een groot succes. Wij zien dan ook graag de mogelijkheden 
onderzocht voor een permanent stadsstrand en daartoe dienen we een motie in.  
Het stemt ons ook tevreden dat er op verschillende domeinen actief wordt 
gepoogd om meer werkgelegenheid te creëren voor hogeropgeleiden. 7 op de 10 
afgestudeerden vertrekt nog steeds uit de stad en dat is zonde. Wat dat betreft is 
het mooi dat Groningen nog steeds een broedplaats is voor start-ups die op 
termijn ook voor werkgelegenheid zorgen. We zijn benieuwd naar de eerste 
cijfers hiervan die in de aankomende begroting gepresenteerd zullen worden. 
Voorzitter. Tot slot wat betreft het weerstandsvermogen. We zijn hier altijd 
kritisch op geweest, we moeten altijd blijven streven om een 
weerstandsvermogen van minimaal 1 te hanteren. We zien echter ook dat met de 
grote ontwikkelingen die ons te wachten staan dat dit niet te doen is maar dat 
het daardoor wel van groot belang is om vooraf een duidelijk doel voor ogen te 
hebben en hoe dat te bereiken. Dat heeft het college in de voorjaarsbrief goed 
weer gegeven.  
 
Dank u wel. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


