
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Herstelagenda "Groningen vooruit"         

Steller/telnr.  J. Hazenberg, A. Otten/          Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  De Rook, van der Schaaf, Bloemhof   

Langetermijn agenda 
(LTA) Raad 

 
LTA ja:  Maand 6 Jaar 2021 

LTA nee:  Niet op LTA 
 

Voorgesteld raadsbesluit    
De raad besluit 

I. de Herstelagenda 'Groningen vooruit' vast te stellen; 

II. de totale kosten voor de uitvoering vast te stellen op € 3.500.000,- en te dekken uit de verwachte en nog te 

ontvangen compensatiemiddelen van het Rijk en cofinanciering van derden; 

III. de ‘Herstelagenda Groningen vooruit’ te behandelen als een meerjarig project bij de jaarovergang naar 

2022; 

IV. de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 
 

  

 

 

 Samenvatting     

Met zicht op een samenleving na, of beter gezegd met, corona richten we ons op herstel, op een nieuwe Groningse 

Zomer. Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad. We 

willen dat Groningen een bruisende, vitale stad blijft. Deze agenda geeft inzicht in hoe we hier samen met onze partners 

aan werken. We hebben daarin, naast de noodzakelijke ondersteuning, aandacht voor de lange termijn. Daar zien we 

kansen om versneld opgaven aan te pakken. Zodat Groningen sterker en veerkrachtig uit de crisis komt. 

 

In deze agenda staan maatregelen die we nemen voor een (1) Veilig opstartende, (2) Bruisende en (3) Veerkrachtige & 

Ondernemende stad. De maatregelen zijn deels nieuw, en bestaan deels ook uit het bundelen en versnellen van bestaande 

acties en het opvoeren van nieuwe acties.   

B&W-besluit d.d.: 18-5-2021 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
232314-2021
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel    

Sinds het begin van de pandemie hebben we aadacht voor de economische en maatschappelijke impact. We hebben ook 

al verschillende maatregelen genomen om getroffen sectoren te ondersteunen. De impact van corona is groot: de 

nationale economie is vorig jaar met 3.8 procent gekrompen, de sterkste krimp ooit gemeten door het Centraal 

Planbureau (CBP). De voorliggende herstelagenda richt zich op de economische en ruimtelijke impact van corona. 

Daarmee is de agenda per definitie incompleet. Er volgt een sociaal perspectiefplan gericht op het welzijn van onze 

inwoners. Daar staat de bredere sociaal-maatschappelijke impact van corona, die vaak onder het oppervlak sluimert, 

centraal.  

 

Het staat vast dat de maatschappelijke en economische effecten van de pandemie nog lang merkbaar zullen zijn. Maar 

met zicht op een samenleving na, of beter gezegd met, corona richten we ons op herstel, op een nieuwe Groningse 

Zomer. Deze agenda richt zich op sectoren en plekken waar de coronacrisis grote economische impact heeft gehad.  

 

In onze gemeente gaat het vooral om ZZP’ers, sociaal en creatieve ondernemers, horeca en retail. Zij redden het niet 

zonder de landelijke steunmaatregelen. Zeker de culturele en creatieve sector en het nachtleven hebben het enorm zwaar. 

Allemaal sectoren met veel werkgelegenheid. De verwachting is dan ook dat in onze regio 22 procent van de banen 

direct of indirect worden geraakt door de gevolgen van de pandemie . We willen dat Groningen een bruisende, vitale 

stad blijft. Met aantrekkelijke horeca, retail, cultuurondernemingen en een bruisend studentenleven. Waar bezoekers 

graag een dag of langer vertoeven, waar de nacht leeft, waar ondernemers willen zijn en willen investeren, en waar we 

klaar zijn voor de toekomst. Deze agenda geeft inzicht in hoe we hier samen met onze partners aan werken. We hebben 

daarin naast de noodzakelijke ondersteuning aandacht voor de lange termijn. Daar zien we ook kansen om versneld 

opgaven aan te pakken. Zodat Groningen sterker en veerkrachtig uit de crisis komt.  

 
Kader     

Deze agenda beperkt zich tot de economische en ruimtelijke impact. We bouwen verder op wat de afgelopen tijd in gang 

is gezet:  

- twee economische steunpakketten; 

- steunpakket culturele sector; 

- uitvoering van landelijk maatregelen zoals de TOZO (tijdelijke overbruggingsmaatregel zeflstandig ondernemers) en 

TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). 

 

Er volgt een sociaal perspectiefplan gericht op het welzijn van onze inwoners. Daar staat de bredere sociaal-

maatschappelijke impact van corona, die vaak onder het oppervlak sluimert, centraal. 

 
Argumenten en afwegingen     

We zien dat de pandemie een tweeledige economische en ruimtelijke impact heeft. Ten eerste is er de directe impact van 

de maatregelen op ondernemers en werknemers voor wie het werk stopt of fundamenteel is veranderd. Ten tweede zien 

we een versnelling van transities die we al eerder signaleerden. In deze herstelagenda zijn maatregelen opgenomen 

gericht op beide. 

 

In de eerste categorie richten we ons op vooral op ondersteunen en faciliteren. Daarbij hebben we aandacht voor de 

zwaarts getroffen sectoren en ondernemers en voor het veilig opstarten bij versoepelingen. Daarvoor hebben we als 

gemeente reeds steunpakketten opgesteld en maatregelen genomen, zoals tijdelijke terrasuitbreiding, een 1,5 meter loket, 

het bevorderen van digitale verkoopkanalen en een toolkit met hulp en advies. In de tweede categorie willen we gericht 

sturen op de transities zodat we hier kansen benutten. Kansen om onze kopposities op het gebied van digitalisering en 

energietransitie te verstevigen, in te zetten op versterking van onze gezondheidseconomie en innovatie, maar ook om 

beter te kunnen sturen op ruimtelijke transities in de binnenstad.  

 

Concreet betekent dit dat we: 

 

- veilig opstarten door middel van het organiseren van de "Groningse zomer" en met het aanstellen van een projectleider 

riching willen geven aan de informatievoorziening rondom en spreiding van evenementen en activiteiten in onze 

gemeente; 
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- meer grip krijgen op ontwikkelingen in de binnenstad, zowel in het vastgoed als in de openbare ruimte om het recht 

van de sterkste te voorkomen en er in de binnenstad ook in de toekomst voldoende plek is voor lokale middenstand; 

-  voorkomen dat (noodlijdende) ondernemers gevoelig worden voor ondermijnende activiteiten en/of geldstromen uit 

criminele milieus onder andere door het terugwinnen informatiepositie in terugdringing criminaliteit; 

- het verdienvermogen getroffen ondernemers vergroten; 

- getroffen sectoren (door maatregelen pandemie) waar mogelijk met maatwerk te ondersteunen zodat zij een doorstart 

kunnen maken;    

- extra te investeren (impuls) in economische en maatschappelijke transities waarbij de relevantie is toegenomen om 

versneld de banen van de toekomst te genereren;  

- extra inzet plegen om knelpunten in de arbeidsmarkt aan te pakken; 

- hiermee in de toekomst kansen kunnen verzilveren om het economisch groeivermogen van Groningen te versterken en 

duurzame werkgelegenheid te creëren en de mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. Door extra inzet op fondsen en 

investeringen vanuit het Rijk en Europa. 

 

In deze agenda staan maatregelen die we nemen voor een (1) Veilig opstartende, (2) Bruisende en (3) Veerkrachtige & 

Ondernemende stad. De maatregelen zijn deels nieuw, en bestaan deels ook uit bundelen en versnellen van bestaande 

acties en het opvoeren van nieuwe.  

 

Investering:  

Veilige Opstart  

                                                         430.000 

Bruisende Stad  

                                                         1.415.000 

Veerkrachtig & Ondernemend korte termijn  

               - 

Veerkrachtig & Ondernemend middellange termijn  

 1.405.000 

Veerkrachtig & Ondernemend lange termijn  

 250.000 

Totaal  

                                                                        3.500.000 
  
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

We hebben met verschillende groepen ondernemers en stakeholders waardevolle gesprekken gevoerd over de impact 

van corona en de rol van de gemeente en ze gevraagd waar we ze verder kunnen ondersteunen. De input is grotendeels 

meegenomen in onze maatregelen. Daarnaast is het plan gepresenteerd aan de leden van de Koepel, voor de gelegenheid 

uitgebreid met Koninklijke Horeca Nederland. 
 
Financiële consequenties     

De totale kosten van de activiteiten die de gemeente onderneemt om de lokale economie weer op gang te brengen zijn 

een veelvoud van de middelen die we beschikbaar stellen voor dit plan. De extra kosten die zijn verbonden aan deze 

herstelagenda bedragen 3.5 miljoen euro. We dekken deze kosten uit de verwachte en nog te ontvangen 

compensatiemiddelen van het Rijk en cofinanciering van derden.  

 

De bijbehorende begrotingswijziging is als volgt: 
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Overige consequenties     

nvt 
 
Vervolg     

Een aantal maatregelen en activiteiten zullen na vaststelling verder worden uitgewerkt. Daarnaast hopen we in de 

komende maanden meer inzicht op te bouwen rond het economisch perspectief voor de komende jaren en zullen u als dit 

gereed is hier over informeren via een economisch perspectief.  

 

Daarnaast zal, zoals aangekondigd, binnenkort het sociaal perspspectiefplan aan uw raad worden aangeboden. 
 
Lange Termijn Agenda     

LTA juni 2021 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. Alle 
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hulpteksten worden verwijderd. BIJ VERSTUREN naar DIV via het  HUISSTIJLMENU MOET DE SJABLOON 
ONTKOPPELD ZIJN anders krijgt u een leeg document terug.  


