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Vorige week heb ik het gehad over het bizarre jaar 2020, een jaar om 

nooit te vergeten, een jaar waarin we ons zorgen maken over onze 

gezondheid, die van onze dierbaren en een mogelijk zelfs mensen 

hebben verloren aan de vreselijke COVID 19 pandemie.

Wie had gedacht bij de behandeling van de begroting van 2020 een 

corona-crisispot onderwerp van gesprek zou zijn.

Het leven is veranderd, velen van ons werken vanuit huis, scholieren 

en studenten hebben al maanden geen fysiek onderwijs gehad, de 

Zernike campus maakte een verlaten indruk, de horeca heeft 10 

weken plat gelegen, vele winkels kozen er voor om tijdelijk dicht te 

gaan of kortere openingstijden aan te houden.

Daarentegen hadden de supermarkten het smoordruk, net als de 

tuincentra en de bouwmarkten.

De zorg kende een bizarre tijd, de zorgverleners rondom de corona-

gerelateerde zorg werkten dag en nacht in bizarre omstandigheden, 

maar de reguliere zorg lag stil, dat zorgde dat deze zorgverleners juist 

geen werk hadden.

Inmiddels is het normale leven weer op gang gekomen, we kunnen 

weer uit eten, op een terras zitten, het basisonderwijs is weer gestart 

en na de zomervakantie gaat het voortgezet onderwijs weer van 

start. Echter de Universiteit, het HBO en de MBO’s gaan nog niet 

terug naar het fysieke onderwijs. En zo kan ik nog wel even doorgaan.



Voor mijn fractie, voorzitter, is het belang dat het goed leven in 

Groningen is, dat betekent voor mijn fractie goed wonen, studeren, 

werken, ondernemen en recreëren.  Wij willen onze inwoners 

ondersteunen en de ondernemers en de maatschappelijke 

organisaties helpen.

In dit licht kijken wij vooruit naar 2021. Wat de VVD betreft is het 

motto: Alle hens aan dek!

Deze tijd vraagt om leiderschap, om een leider die ons helpt door de 

crisis, dat voor ons het leed verzacht en erger leed voorkomt.

Dat vraagt om leiderschap in het stellen van prioriteiten op die 

terreinen waar de inwoners ze het hardst nodig hebben.

Dus niet de ogen sluiten en onverkort doorgaan met de ambities uit 

het pre-corona-tijdperk.

Wat de VVD betreft komt onze gemeente het beste door deze crisis 

als we inzetten op de volgende punten:

- Mensen op weg helpen naar een echte baan

- Ruimte voor ondernemers en ondernemen

- Inzetten op woningbouw

- Healty aging & sport

Mensen aan het werk

De crisis heeft mensen werkloos gemaakt, het vermoeden is zomaar 

dat het einde hiervan nog niet in zicht is. Het betreft veelal 

ondernemers, mensen in de horeca, zzp-ers, mensen in de 

evenementenbranche om zo maar een aantal sectoren te noemen. 



Wat de VVD betreft wordt extra ingezet op een 

omscholingsprogramma van deze mensen juist richting de sectoren 

waar krapte is en op korte termijn nog meer krapte is te verwachten, 

zoals bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. Is het College dat van 

plan? Uiteraard wil de VVD inzetten op echte banen en niet op 

basisbanen, laten we daar direct mee stoppen.

Ruimte voor ondernemen en ondernemers

Ondernemers vormen het hart van onze diverse centra. Dit maakt de 

centra leefbaar en aantrekkelijk om te komen, te zijn en te blijven. 

Daarbij horen zo weinig mogelijk belemmeringen voor bezoekers. 

Maar bovenal bieden deze ondernemers werkgelegenheid aan heel 

veel mensen. Het is van essentieel belang dat dat zo blijft. 

Wij vinden het dan ook van groot belang dat we optimaal inzetten 

om bezoekers naar de centra te trekken,  de betaalbare 

bereikbaarheid is daarbij van groot belang. Wij willen u dan ook 

oproepen om de parkeerkosten zo laag mogelijk te houden en zeker 

niet te verhogen in 2021. Welke acties heeft het College in 

samenwerking met marketing Groningen op stapel staan om te 

zorgen dat de mensen weer naar onze centra komen, uiteraard niet 

allemaal op zaterdag. 

We zijn dan ook blij met een deel van het Corona-beleid van de 

afgelopen periode, de TOGS-regeling vanuit het rijk en de 

aanvullende maatregelen vanuit de gemeente. De aankondiging dat 

de precariobelasting niet wordt geïnd voor de terrassen die gesloten 

moesten blijven is daar zo 1 van. Wij denken dat het leed ook hier 

nog niet is geleden en wij roepen het College dan ook op om de 

ondernemers bij te staan met liquiditeitssteun in noodgevallen zoals 

de TOZO-regeling en deze ruimhartig toe te kennen. Wat ons betreft 



kan een goede voorlichting over alle mogelijke maatregelen bij het 

ondernemersloket daarvoor essentieel. Deelt het College deze 

mening van de VVD is het ondernemersloket daar voldoende voor 

geëquipeerd?

Bouwenbouwenbouwen

De crisis maakt eens te meer duidelijk dat bouwen bittere noodzaak 

is. Ook hiermee gaat een enorme werkgelegenheid gemoeid. Laten 

we vooral zorgen dat de aannemers en aanverwante bedrijven door 

de crisis worden geholpen. Woningbouw kan daar bij helpen. Onze 

gemeente is aantrekkelijk, de weidsheid van Ten Boer, de bruisende 

stad of het groene Haren, mensen willen graag in onze gemeente 

wonen. Laten we dan ook vooral zorgen dat dat kan, als we willen 

groeien naar 250.000 inwoners hebben we wel huizen nodig. Laten 

we dan ook inzetten op koopwoningen, laten we deze inwoners 

koesteren, die vele stenen kunnen bijdragen aan de leefbare 

samenleving en de gemeente kunnen voorzien van extra 

economische impulsen. Bovendien bouwen we dan voor VVD-ers 

willen wij ook wel eens 11 zetels halen.

Healty aging & sport

Hoewel de wetenschappers het lang niet altijd eens zijn heeft de 

COVID19 pandemie wel aangetoond dat mensen met een ongezonde 

levensstijl extra kwetsbaar zijn. Wat ons betreft een duidelijk signaal 

dat het aanbieden van sportfaciliteiten in de brede zin erg belangrijk 

is. Tijdens de behandeling van de 1e begroting van dit college hebben 

aangegeven dat de uitgaven van de gemeente ruim onder het 

landelijk gemiddelde zit. De VVD fractie was en is nog steeds van 

mening dat er structureel meer geld voor bewegen en sport moet 



komen.  De huidige pandemie heeft ons daarin gesterkt. En daarnaast 

geldt in het algemeen sport en bewegen voegen meer gezondere 

jaren toe aan het leven, het is leuk en zorgt ook voor betere 

leerprestaties bij kinderen. 

Financiën

Maar voorzitter plannen kosten geld en de VVD weet maar al te goed 

dat gratis geld niet bestaat. We kunnen eindeloos investeren en de 

rekening doorschuiven naar de toekomst, maar dat lijkt ons zeer, 

maar dan ook zeer onverstandig. De financiële houdbaarheidstest gaf 

al een onvoldoende aan en met een correctie op baten en lasten 

krijgen we een zwak. Dat houdt dus in dat we scherp aan de wind 

moeten zeilen en keuzes moeten maken, wat de VVD betreft alle 

hens aan dek. Dus niet en de ambities realiseren en de effecten van 

de crisis minimaliseren. Dat betekent wederom een lastenverzwaring 

voor de burgers en het doorschuiven van de rekening naar volgende 

colleges. Dat kan niet de bedoeling zijn. Wij roepen u dan ook op om 

niet over te gaan tot een lastenverhoging in 2020. Immers volgens de 

houdbaarheidstest gemeente financiën hebben we al een hogere 

belastingdruk dan het door het model bepaalde redelijke tarief. Wij 

dienen daartoe samen met de Stadspartij een motie in en hopen op 

brede steun. 

Wij willen het College dan ook vragen om de ambities bij te stellen. 

Wat ons betreft maken we pas op de plaats met de vergroening van 

de wijken, het terugwinnen van de openbare ruimte, wat volgens de 

VVD toch al een onbegrijpelijk begrip is en de wijkvernieuwing, onder 

het mom van liever een echte baan en een financieel gezonde 

gemeente. Daarnaast is het goed om te kijken de verkoop van het 



gemeentelijk vastgoed, met deze incidentele opbrengst kunnen we 

de Corona-stroppenpot vullen.



Corona steunmaatregelen

De basis van de steunmaatregelen ligt wat de VVD betreft in de 

combinatie tussen het afwegingskader en de individuele behoefte. 

Dus wat ons betreft is maatwerk heel belangrijk. Wij zien daar in het 

afwegingskader mogelijkheden voor, ik hoor graag of het College die 

mogelijkheid ook ziet en voornemens is deze te gebruiken. 

Daarnaast staan wij huiverig tegenover het criterium :

De dienstverlening c.q. het soort activiteiten van de organisatie die om steun 

vraagt mag niet in strijd zijn met het coalitieakkoord en de begrotingsplannen 

van het College van de GG

Zijn de activiteiten van de organisatie niet strijdig met het coalitieakkoord en/of  

de begroting?

Dit heeft de mogelijkheid in zich om misbruik te maken van de crisis, 

dan wel de collegeplannen via slinkse wijze toch door te drukken. 

Bent u het met mijn fractie eens dat dat nooit de bedoeling kan zijn?

Steunpakket culturele sector

De culturele sector is van belang van onze gemeente en we weten 

dat zij zwaar getroffen zijn en nog wel even getroffen blijven. 

Alhoewel wij met onze aanwezigheid hier gelukkig het leed een heel 

klein beetje kunnen verzachten. Wij zijn dan ook blij met uw voorstel. 

Daarnaast zijn wij blij met de toegezegde steun voor ESNS, wij als 

VVD raads- en Statenfractie en vele andere fractie hebben ons hier 

hard voor gemaakt, maar weten ook dat wethouder de Rook dat 

samen met VVD gedeputeerde Wulfse heeft gedaan. Dat heeft geleid 

tot een motie in de TK en uiteindelijk tot opname van ESNS in de lijst 

Basisinfrastructuur. Daar zijn wij blij mee.



Beheersmaatregel  FC Groningen

Uiteraard erkennen wij het belang van onze FC, de FC zorgt voor 

werkgelegenheid, heeft een meerwaarde voor de regio en maakt 

velen trots. Kreeg u zaterdag ook een breaking news op uw mobil 

device? Ik wel, voorzitter, ik moet u eerlijk bekennen, ik keek direct 

naar de datum, het was toch echt 27 juni en geen 1 april. Tegen deze 

sportieve en toch ook financiële impuls kan geen beheersmaatregel 

op. Maar geeft ook maar direct aan dat een mineur stemming zo 

maar opeens om kan slaan in euforie. Wij vrezen eigenlijk dat de 

komst van Arjen Robben niet een zodanig impuls geeft aan de FC dat 

deze beheersmaatregel niet nodig is, maar wij krijgen graag de 

bevestiging. 


