
 

 

Woordvoering VVD Begrotingsdebat 2015 
 
 
Werkgelegenheid 
 
De VVD vindt het van groot belang dat de aandacht uitgaat naar werkgelegenheid. Niet de 

overheid, maar de bedrijven creëren banen en daarvoor moeten zij alle ruimte krijgen. 

Deze begroting richt zich op behoud en ontwikkeling van werkgelegenheid. Dit zal in nauw 
overleg met het bedrijfsleven gebeuren. Krachten en middelen bundelen en creativiteit 
optimaal benutten. Op deze manier krijgt het bedrijfsleven de ruimte om nieuwe banen te 
realiseren en dat is precies wat Groningen nodig heeft: werk! De beste sociale voorziening 
is immers een baan. 
 
OZB 
 
De afgelopen jaren heeft de VVD er steeds op aangedrongen dat de tijdelijke OZB-
verhoging teruggedraaid moest worden. In de begroting 2015 wordt dat eindelijk 
gerealiseerd voor niet-woningen. Door deze eerdere verhoging kon het Fonds 
Ondernemend Groningen in de eerste instantie minder innen van ondernemers dan van te 
voren was afgesproken. Het ondernemersfonds wilde immers in de economisch moeilijke 
tijd de ondernemer niet zwaarder belasten dan nodig. En terecht! Nu de OZB weer omlaag 
gaat voor niet-woningen kan het fonds dus meer investeren in het ondernemersklimaat. 
Een aantrekkelijk ondernemersklimaat levert meer ruimte voor banen op en dat is waar de 
VVD voor staat: werkgelegenheid.  
 
Veiligheid - Aanpak kindermishandeling 
 
De burgemeester zou ik ook graag een compliment willen maken. Tijdens het 
voorjaarsdebat diende de VVD een motie in met het verzoek om een veiligheidsweek te 
organiseren. De burgemeester is hier dusdanig voortvarend mee aan de slag gegaan, dat 
dit veiligheidsfestival dit jaar al plaats heeft gevonden. En het was geen week, maar een 
maand. Voorzitter, u bent een held! 
 
Een ander punt dat ook zeker de aandacht van de VVD heeft, is de aanpak van 
kindermishandeling. Voor de VVD is het van groot belang dat kinderen in een veilige 
omgeving op kunnen groeien. Op straat, maar zeker ook thuis. Kindermishandeling 
signaleren is niet altijd makkelijk. Kinderen moeten weten en leren dat mishandeling nooit 
acceptabel is en dat zij altijd ergens terecht kunnen. Waar kunnen ze dit beter leren dan 
op school? Daarnaast hebben scholen een belangrijke rol in de signalering van 
mishandeling. Maar ook voor leerkrachten is het niet altijd duidelijk waar zij terecht kunnen 
en hoe zij moeten handelen als zij vermoeden dat een kind thuis mishandeld wordt. Hier 
moet verandering in komen. Het houdt niet op, niet vanzelf... Niet alleen de samenwerking 
tussen zorg en strafrecht is hierbij van belang, zoals de begroting suggereert, maar ook 
het onderwijs moet hier bij betrokken worden. De VVD pleit voor de driehoek zorg, politie 

én onderwijs. Als het vermoeden bestaat dat een kind mishandeld wordt, moet daar zo 

snel mogelijk duidelijkheid over komen. Zo voorkom je dat kinderen in een onveilige 
situatie blijven zitten. De VVD dient daarom een motie in samen met PvdA, ChristenUnie, 
GroenLinks en D66. 
 
Onderwijs - Meer aandacht voor talenten op alle niveaus  
 



 

 

Ook willen wij het graag met de raad over onderwijs hebben. Uitdagend onderwijs wel te 
verstaan. Uitdagend onderwijs moet jongeren namelijk stimuleren vooruit te willen. 
Uitdagend onderwijs op alle niveaus. Op dit moment richt de begroting zich met name op 

leerlingen met een achterstand. Het college heeft stevig geïnvesteerd in het wergwerken 

van onderwijsachterstanden, zoals taalachterstanden en voortijdige schooluitval. En 
terecht! Er mag wat de VVD betreft echter wel meer aandacht komen voor de ontwikkeling 
van leerlingen op alle niveaus. Alle leerlingen verdienen het om op te bloeien, of je nu 
moeilijk meekomt, makkelijk of gemiddeld. 
 
Het is natuurlijk makkelijk om vanaf de zijlijn van alles te suggereren, dus vandaar dat wij 
het college ook graag een paar oplossingsrichtingen meegeven om de ontwikkeling van 
talent te stimuleren. Wellicht is het mogelijk om meer met een tutor-systeem te werken op 
scholen. Dit betekent dat ouderejaars leerlingen aan jongerejaars leerlingen worden 
gekoppeld ten behoeve van kennisoverdracht, verdieping, verbreding of als uitleg van 
bestaande lesstof. Daarnaast zouden studenten allicht tijdens hun studie ook studiepunten 
kunnen verdienen door extra lessen of bijlessen te geven aan leerlingen van basis- of 
voorgezet onderwijs. Wanneer studenten dat in hun eigen wijk doen, heeft dit bovendien 
als voordeel dat de verbinding tussen student en wijk versterkt wordt. 
 

Om talentontwikkeling van leerlingen te kunnen stimuleren is het uiteraard ook van belang 
dat er aandacht is voor talentontwikkeling van leerkrachten. Ook zij moeten de 
mogelijkheid krijgen om hun talent te verbreden en te verdiepen, zodat zij de talenten van 
morgen kunnen laten opbloeien. De VVD zou daarom graag zien dat het college gebruik 
maakt van de gesprekpartners in het onderwijsveld om met hen gezamenlijk de 
mogelijkheden te bespreken om talenten op alle niveaus te ontwikkelen. 
 
Onderwijs laten wij terecht over aan de professional. De VVD fractie hecht er wel aan om 
mee te denken en te praten. Als gemeente moeten wij er alles aan doen talent te 
ontwikkelen en de leeromgeving zo optimaal mogelijk te krijgen. 
 

Wat de VVD betreft halen we uit álle leerlingen álles wat erin zit. Vandaar dat wij hier een 

motie voor indienen.  
 
Sport - Geen tariefsverhoging 
 
Tot slot een belangrijk onderwerp waar de afgelopen weken veel over gesproken is: sport. 
De VVD heeft vorige week tijdens de commissievergadering al aangegeven dat de 
verhoging van de sporttarieven op deze manier niet kan. Tijdens het voorjaarsdebat heeft 
de VVD een motie ingediend met de opdracht aan het college ter voorbereiding van de 
tarievennota de volgende volgorde aan te houden: 
- Eerst te kijken naar de mogelijkheid om kosten te verlagen waardoor de 

kostendekkendheid van de tarieven automatisch verbetert; 
- Daarna met de sportverenigingen in overleg te gaan over wat zij in eigen beheer zouden 

kunnen doen en hen daarbij tegemoet te komen in de tarieven. 
Inmiddels ligt de tarievennota voor, maar hebben wij te weinig teruggekoppeld gekregen 
van wat in deze motie gevraagd werd om nu een verantwoorde beslissing te nemen over 
de sporttarieven.  
 
We kunnen niet alleen de tarieven verhogen. Het gaat om een integrale afweging. Als we 
het gesprek met de sportverenigingen aangaan, moet het om het gehele verhaal gaan. Er 
lopen nu meerdere discussies door elkaar heen. We moeten binnen de sportsector 



 

 

efficiënter omgaan met de budgetten. De gemeente kan dit niet alleen bepalen, maar zal 

hier ook de sportverenigingen zelf in moeten horen en betrekken. Enerzijds lopen de 
discussies over het tarieven- en subsidiestelsel en over het accommodatiebeleid. 
Anderzijds moeten we ook gaan kijken hoe we bijvoorbeeld in overleg met de 
voetbalverenigingen het samengaan van verenigingen willen stimuleren. Dit kan namelijk 
zowel de verenigingen als de gemeente besparingen opleveren. Door het samengaan van 

verenigingen kan efficiënter gebruik gemaakt worden van accommodaties. Een goed 

middel om samengaan te bevorderen is extra geld of betere faciliteiten in het vooruitzicht 
te stellen. De kosten gaan voor de baten uit. Een andere besparingsmogelijkheid ziet de 
VVD in sportverenigingen mede te laten bepalen wanneer groot onderhoud noodzakelijk 

is. Geef hun een ‘incentive’ om langer dezelfde accommodaties te benutten en zaken zelf 

te beheren. Een besparing voor de stad én extra geld voor de vereniging! Stap af van 

standaardvervangingstermijnen. Voorbeeld: GHBS heeft geen haast om een van zijn 
(zand)velden te vervangen. Doe dit later en beloon GHBS voor het meedenken (en de 
meevaller voor de gemeente). 
 

Volgens de VVD zijn er dus zeker mogelijkheden om de ambities uit het akkoord om 
sporten en bewegen te stimuleren enerzijds en besparingen te realiseren anderszijds waar 
te maken. Dit hoeft niet alleen een tariefsverhoging te betekenen. Sporten is belangrijk 

voor de gezondheid én voor sociale contacten. De VVD dient daarom met de andere 

coalitiepartners een motie in om een integrale afweging te kunnen maken wat de 
sportsector kan dragen en waar kostendekkendheid van de tarieven op andere terreinen 
gevonden moet worden. Hier moet uiteraard een dekking tegenover staan. De 160.000 
euro kunnen we op dit moment incidenteel dekken uit de meeropbrengst van de 
toeristenbelasting 2014.  
 
Slot 

De VVD wil alle mensen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van deze 

begroting hartelijk danken voor hun bijdrage. Het is geen sinecure om zo’n voorstel tot 

stand te laten komen. 


