
 

MOTIE van zorg naar preventie 

Investeer in welzijn en samenlevingsopbouwwerk in wijken en buurten

De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 7 juli 2021 besprekende het financieel 
meerjarenbeeld 2022-2025 en de voorjaarsbrief 2021

Constaterende dat:
 Het samenlevingsopbouwwerk en het aantal buurt-opbouwwerkers voorgaande decenia (landelijk) sterk is 

verminderd, maar inmiddels langzaam weer aan belang en terrein wint;  
 Er momenteel gewerkt wordt aan de 2e fase van de sociale basis in Groningen;
 De individuele zorgkosten in Nederland en ook voor de gemeente Groningen stijgen;
 De sociale samenhang en leefbaarheid in buurten en wijken onder druk staat; 

Overwegende dat:
 Buurtactiviteiten van buurthuizen, buurtwerkers en jongerenwerkers door middel van samenlevingsopbouw, 

welzijnsorganisaties en inwonersinitiatieven een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid en 
sociale samenhang in wijken en buurten;

 Buurtwerkers, buurtactiviteiten, jongerenwerkers en welzijnsorganisaties een cruciale bijdrage kunnen 
leveren aan preventie, welzijn en het voorkomen van (zwaardere) zorg op een later moment; 

 Voorkomen beter is dan genezen, in de eerste plaats voor onze inwoners alsook mogelijk ook het beteugelen 
van de stijgende zorgkosten;

 Het coalitieakkoord, het NPG, de sociale basis in Groningen en het sociaal perspectiefplan corona beogen de 
omslag te maken van zorg naar preventie en de brede welvaart en de kwaliteit van leven o.a. doormiddel 
van het jongerenwerk en buurt- en welzijnswerk te versterken;

 Voor buurtwerkers, buurtactiviteiten en sommige welzijnsorganisatie/projecten een beperkt wijk(budget) is 
voor het faciliteren en stimuleren van activiteiten/initiatieven van inwoners en het wenselijk is dat budget 
voor dit doeleinde toereikend is en eenvoudig voorhanden is;  

Verzoekt het college:
 Bij de begroting 2022 aan te geven waar de beweging van zorg naar preventie versterkt kan worden. 

Bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, door het versterken van het buurtwerk, jongerenwerk, wijkbudgetten 
voor initiatieven van inwoners, buurtactiviteiten, kerken en welzijnsorganisaties;

 Hiervoor waar mogelijk aansluiting te zoeken bij (middelen uit) het NPG, de sociale basis in Groningen en het 
sociaal perspectiefplan corona;

en gaat over tot de orde van de dag.
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