
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 16.30 UUR

Voorzitter: J. Jones (GroenLinks)
Namens de raad: E. Hillekens (GroenLinks), R. Tjepkema (PvdA), T. Rustebiel (D66), B. 
Hekkema (PvdD), M. Sloot (Stadspartij 100%), J. Dijk (SP), I. Jacobs (VVD), K. de Groot (S&S), 
S. Wennink (CU), I. van Jaarsveld (CDA), M. Hekert (PvhN)
Namens het college: R. van Niejenhuis (wethouder), E. Eikenaar (wethouder)
Namens de griffie: W. Meijer

Wijkvernieuwing
00:29:07

Voorzitter: Goedemiddag allen, welkom bij deze meningsvormende sessie. We zijn wat later 
begonnen door technische moeilijkheden, maar gelukkig zijn we er nu, dus nogmaals 
welkom. De hoofdmoot van deze sessie zal gaan over wijkvernieuwing dat is volgens mij ook 
de reden van de volle en knusse publieke tribune tegenover mij. Eerst hebben een viertal 
conformstukken af te handelen. Namelijk het Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten 
Paterswoldseweg 43, Voorbereidingsbesluit Jachtlaan twee Haren 2022, Addendum nota 
grondbeleid 2017 (de actualisatie 2021) naar aanleiding van Didam-arrest en 
Kredietaanvraag twee woonwagenstandplaatsen. Er zijn over deze stukken geen 
woordmeldingen aangekondigd. Mag ik daaruit concluderen dat deze vier raadsvoorstellen 
als conformstuk door kunnen naar de raad van volgende week?

00:30:16

Voorzitter: Ik zie geknik. Dank u wel. Dan gaan we verder met de collegebrief. De collegebrief
'Verbreding wijkvernieuwing en presentatie uitvoeringsprogramma's 2023'. Vorige week was
hierover een beeldvormende sessie en daar heeft u al technische vragen kunnen stellen. Dat
gaan we nu dus niet meer doen. Daar zal ik ook op toezien. Hoewel het hier niet gaat over 
een besluitvormend stuk, heeft de agendacommissie toch besloten tot agendering. Fysieke 
en sociale wijkvernieuwing vormt een speerpunt uit het coalitieakkoord en aan het begin 
van het traject dat nu is ingezet, lijkt het goed dat de raadsfracties hun gedachten hierover 
meegeven aan het college. Er hebben zich geen insprekers gemeld. Daarom is het woord 
straks gelijk aan de vergadering. We hebben een klein anderhalf uur de tijd. Dat betekent 
vier minuten per fractie, exclusief interrupties, en twintig minuten voor het college. 
Nogmaals, deze sessie is bedoeld voor politieke vragen, maar vooral voor het geven van uw 
visie. Interrupties graag kort en ter zake houden en niet om iets toe te voegen en extra tijd 
te snoepen voor uw woordvoering en gericht op een goed debat. Wie wil als eerste zijn of 
haar licht schijnen over datgene wat het college aan ons heeft voorgelegd? De heer 
Hekkema, Partij voor de Dieren.

00:31:56

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Dank, voorzitter. Allereerst onze complimenten aan
iedereen die dag in dag uit werkt aan de wijkvernieuwing in Groningen. Het is natuurlijk al 
vaker gezegd en het staat ook in het coalitieakkoord: wijkvernieuwing is veel meer dan het 
stapelen van stenen. De sociale kanten ervan is echt mensenwerk en de Groningse aanpak 
verdient wat ons betreft dan ook alle lof. We hebben vorige week natuurlijk in de 
beeldvormende sessie ook nog even alle wijkvernieuwingsprojecten langs kunnen gaan en 
ook met alle enthousiaste mensen die daaraan werken gesproken, dus dat was wat mijn 
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fractie betreft ook echt heel erg nuttig. Daarvoor dus ook alle dank. Het gaat natuurlijk over 
hoe je patronen van armoede en minder kansen doorbreekt, maar natuurlijk ook over de 
energietransitie, het gasloos maken van hele wijken en meer zonnepanelen op daken. 
Tegelijkertijd de mogelijkheid, maar ook wel de bittere noodzaak, om wijken en straten te 
vergroenen.

00:32:46

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): De herinrichting van straten biedt wat dat betreft 
veel kansen, om voetgangers en fietsers meer ruimte te geven, om ons aan te passen aan 
steeds heftiger weersomstandigheden, maar zeker ook voor het creëren van ecologische 
verbindingen voor dieren die zich steeds vaker met succes in de stad vestigen. Daar zou onze
fractie ook graag nog wat willen toevoegen. In de collegebrief staat dat het college vindt dat 
voor de verbreding van de wijkvernieuwingsaanpak maatschappelijke partners beter en 
intensiever bij de wijkaanpak moeten worden betrokken. Daar zijn we het helemaal mee 
eens. Wat ons betreft gaat het dan ook om een hele specifieke groep maatschappelijke 
partners en dat zijn dat de natuur- en duurzaamheidsorganisaties.

00:33:26

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Als het bijvoorbeeld gaat om het herinrichten van 
de openbare ruimte of het vergroenen en herinrichten van straten, dan is het natuurlijk heel
goed om te kijken naar hoe je fietsers en voetgangers meer de ruimte geeft. Echter, het zou 
wat onze fractie betreft ook heel goed zijn om te kijken naar hoe je nu bij de herinrichting 
ook een meer integrale opgave van het versterken van de biodiversiteit meeneemt. Dat kan 
volgens mij alleen als je dat op wijkniveau doet en als je er ook voor zorgt dat de groene 
gebieden die we in de stad en in de wijken hebben ook vanuit de ruimte om de stad, dat we 
ervoor zorgen dat die groene gebieden – ik kan het heel mooi zeggen – 'de stad binnen gaan 
wandelen'. Dat je daarmee dus ook die ecologische verbindingszones creëert tussen wijken 
en de groene gebieden in die wijken. De ene wijk is daar natuurlijk al wat verder in van 
oudsher dan de andere wijk. We zien bijvoorbeeld in de plannen voor Lewenborg dat er veel
geld gaat worden geïnvesteerd in het aanpakken van verdere vergroening. Lewenborg is 
natuurlijk van zichzelf al een groene wijk en in het plan voor Lewenborg is de koppeling met 
de natuurorganisaties ook wat meer gelegd, dan in de andere wijkvernieuwingsplannen.

00:34:38

De heer Hekkema (Partij voor de Dieren): Ik zou de wethouder dan ook willen vragen om te 
kijken naar hoe gaan we dat nu ook nog meenemen en hoe zorgen we ervoor dat we die 
maatschappelijke partners, die natuur- en duurzaamheidsorganisaties, ook echt een stevige 
partner maken in de wijkvernieuwing? Dat is wat mijn fractie betreft, naast alle belangrijke 
dingen die we doen, nog een goede toevoeging op het geheel. Dank.

00:35:03

Voorzitter: Dank u wel. Wilt u een woordvoering doen? Mevrouw De Groot van Student en 
Stad.

00:35:11

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Dank u wel, voorzitter. Zoals mijn collega van de Partij 
voor de Dieren al aangaf, vorige week hebben we een ontzettend leerzame en leuke 
bijeenkomst gehad over wijkvernieuwing in onze gemeente, in het Florenshuis. Mooi ook 

2



om te zien dat dit zo een bedrijvige en drukbezochte plek is voor inwoners om samen te 
komen. Allereerst wil ik, na het bijwonen van de presentatie en na het gesprek over de 
verschillende wijken, mijn complimenten uitspreken voor het harde werk van iedereen die 
hier dagelijks mee bezig is en ervoor wil zorgen dat onze wijken, die dit het hardst nodig 
hebben, op een zo goed mogelijke manier, in samenspraak met de buurtbewoners, 
vernieuwd gaan worden.

00:35:53

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Daarnaast is het goed om te horen en mee te krijgen 
van de ambtenaren dat er onderling nauw samengewerkt wordt tussen de teams van de 
verschillende wijken. We hebben deze dag veel mooie plannen en ambities gehoord. 
Wijkvernieuwing is natuurlijk een prominent onderdeel van het coalitieakkoord en hier zal 
dus de komende tijd fors in geïnvesteerd worden, want voor gelijke kansen moeten we 
ongelijk investeren. Zo wordt er bijvoorbeeld in Selwerd druk gewerkt aan het aanleggen 
van een warmtenet en bewoners in deze wijk mogen zelf kiezen of ze hier gebruik van willen
maken of niet. In Utrecht, in Overvecht-Noord, is deze keuze er niet meer per één januari 
2024 en gaat deze wijk verplicht van het gas af. Dit roept bij mij de vraag op of het college er
ook naar streeft om in de toekomst te werken naar zo een soort verplichting.

00:36:50

Mevrouw De Groot (Student en Stad): Daarnaast viel mij nog iets anders op aan de aanpak 
specifiek in Selwerd, dat bij het realiseren van nieuwe plekken om buiten te vertoeven of te 
chillen, hier met name voor jongeren en voor ouderen, wordt er allereerst naar de 
buurtbewoners gekeken en wat voor voorzieningen zij waar passend achten; een echte 
bottom-up benadering. In sommige andere wijken horen we dit wat minder expliciet 
terugkomen. Ik vroeg me af: ziet de wethouder er iets in om deze aanpak ook in de wijken 
die in de toekomst op de planning staan te hanteren? Verder zijn we benieuwd naar de 
uitwerking van de maatschappelijke coalitie die begin 2023 voor het eerst samen zal komen 
en of deze samenwerking inderdaad positieve effecten zal hebben op de integrale aanpak 
van de noordelijke wijken in onze mooie stad? Dank u wel.

00:37:47

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Hillekens van GroenLinks 
voor haar woordvoering.

00:37:52

Mevrouw Hillekens (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Ook ik ga beginnen met 
complimenten. Veel mensen in onze gemeente hebben hard gewerkt en we hebben dan ook
een aantal hele mooie uitvoeringsprogramma's voor ons liggen. Dank daarvoor. Voorzitter, 
het zijn geen onbekende woorden: linkse politiek is groene politiek en groene politiek is 
linkse politiek. Het fysieke domein en het sociaal domein zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Dit zien we ook terug in de plannen die er liggen voor de wijkvernieuwing in de 
gemeente, voor de versteviging van de wijkvernieuwing, maar zeker ook voor de uitbreiding 
naar Lewenborg, Paddepoel, Vinkhuizen en de Oosterparkwijk; wijken die onze aandacht 
verdienen.

00:38:27

Mevrouw Hillekens (GroenLinks): Voorzitter, afgelopen week zijn we naast de informatieve 
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sessie ook met een aantal collega's door Selwerd gelopen om daar te horen zij de 
wijkvernieuwing aanpakken. De aanleg van het warmtenet, wat al even ter sprake is 
gekomen, is daar van start gegaan. Er zijn al nieuwe woningen bijgebouwd door Nijestee, 
zowel sociale als middenhuur, zodat inwoners niet uit de wijk hoeven te vertrekken als hun 
economische positie verbeterd, wat nu vaak nog wel het geval is. Dat willen die inwoners 
niet, want de inwoners van Selwerd voelen zich verwant met hun wijk. Ze zijn actief bij het 
wijkbedrijf of bij wijkrestaurant De Duindoorn en samen met allerlei groepen inwoners, 
waaronder jongeren en ouderen, is inderdaad het chill- en speelplekkenplan uitgewerkt. Zij 
hebben met zijn allen samen de vraag beantwoord: hoe gaan we de groene stukken van de 
wijk zo inrichten dat iedereen er terecht kan en hoe gaan we de veiligheid op straat op die 
plekken verhogen? Voorzitter, dat is de kracht van wijkvernieuwing, het verbindt het sociale 
met het groene en het wordt gedragen door de wijk zelf. Dat maakt ook dat onze wandeling 
door Selwerd niet tekenend is voor alle wijkvernieuwing. Elke wijk is immers anders en kent 
andere behoeften, maar ook andere krachten. Hoe ziet de ideale sociale structuur eruit? Op 
die vraag krijg je verschillende antwoorden, als je het vraagt aan bewoners in Beijum, de 
Oosterparkwijk of De Wijert.

00:39:43

Mevrouw Hillekens (GroenLinks): Natuurlijk, waar het kan, moet je van elkaar leren, maar de 
wijkvernieuwing draait op de wensen van de wijk. Zo hebben bewoners van De Hoogte zelf 
het initiatief genomen voor een pluktuin en dat wordt nu zelfs een plukpark. In Lewenborg 
wordt het succes van de vreedzame school uitgebreid naar de vreedzame wijk, nadat 
maatschappelijke organisaties die wens daartoe hebben gedeeld. Voorzitter, dit zijn slechts 
enkele mooie voorbeelden van wat er allemaal gebeurt. Belangrijk is om te begrijpen 
waarom we dit doen. Het is een integrale aanpak, omdat sociale zekerheid en cohesie 
onlosmakelijk verbonden zijn met het herwinnen van de openbare ruimte, zodat je daar 
prettig kan verblijven, sporten of spelen. Zorgen dat een wijk en haar woningen klimaat 
adaptief worden, betekent dat je het wooncomfort van die woningen ook verhoogd. 
Investeren in een wijk betekent dus ook investeren op al die verschillende terreinen. 
Groningen pakt hier weer de regie. We gaan de verschillen in de stad verkleinen, zodat je 
levensverwachting niet meer wordt bepaald door waar je woont en zodat je gelijke kansen 
hebt, ongeacht in welke wijk je wordt geboren. Zo krijgen we een Groningen voor iedereen. 
Voorzitter, wat een mooie plannen voor de wijkvernieuwing.

00:40:50

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Hekert van de Partij voor het 
Noorden.

00:40:58

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): Dank u wel, voorzitter. Mijn partij, de Partij voor 
het Noorden, kan zich in grote lijnen vinden in het uitvoeringsprogramma zoals het 
gepresenteerd wordt. Onze complimenten ook voor wat er op tafel ligt. Het is soms wat 
pijnlijk te erkennen dat de mooiste gemeente van Nederland zo een groot intern verschil 
heeft in de levenskwaliteit. Het verschil tussen de zuidelijke en noordelijke wijken is 
glashelder. Dat is een ongelijkheid die we niet kunnen accepteren en daarom steunen wij 
ook zeker het voorgestelde einddoel: een groener, veiliger, gezonder en natuurlijk mooier 
Groningen. Toch zijn wij en ook inwoners die wij spreken het niet geheel eens met de weg 
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daarnaartoe. Er zijn verschillende punten die ons opvallen, zowel in terminologie als in 
intenties, en waar we over struikelen. Mijn partij wil graag een kleine selectie daarvan 
voordragen.

00:41:45

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): Zo noemde ik de terminologie. We spreken hier 
namelijk over wijkvernieuwing en over wijkontwikkeling. Dat zijn mooie en positieve termen,
maar we willen hier iets eerlijker over zijn. We spreken hier feitelijk over onderhoud. Het 
onderhoud van scholen, mobiliteit, veiligheid, milieu en cultuur. Het onderhoud van deze 
wijken is al jaren, misschien wel decennia, ondermaats. Mijn partij vreest dat, wanneer de 
financiering vanuit het Rijk, vanuit de Regio Deal, vanuit de fondsen, vanuit de projecten zijn 
opgedroogd, de vooruitgang die we nu maken weer tenietgedaan wordt. Eén van de 
stukken, die wij allemaal hebben kunnen lezen, kwam van Wijkoverleg Vinkhuizen. Daarin 
schrijven ze: "Twintig jaar geleden is er ook geïnvesteerd in de wijk, maar we zien die 
investeringen niet meer terug". Daar vrezen wij nu ook voor. We willen niet over twintig jaar
terugkijken en ons afvragen: waar was het uiteindelijk allemaal voor? Ons grootste angst is 
dat de investeringen die nu gedaan worden over vijf of tien jaar niet meer te merken zijn. Als
die angst weggenomen kan worden, horen wij dat graag.

00:42:45

Voorzitter: U heeft een korte interruptie van de heer Tjepkema van de Partij van de Arbeid.

00:42:51

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, voorzitter. Ik hoor de Partij voor het Noorden
spreken over onderhoud. Als iets er nooit geweest is, hoe is het dan onderhoud? Als die 
sociale constructen er nooit geweest zijn in zo een wijk, hoe is het dan onderhoud? Als 
woningen nooit zo duurzaam zijn geweest als de woningen die er straks gaan komen, hoe is 
het dan onderhoud?

00:43:05

Voorzitter: Meneer Tjepkema, ik geloof dat uw vraag duidelijk is.

00:43:08

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): De vraag is duidelijk inderdaad. Wij zullen ook 
zeker niet ontkennen dat nog niet alle pluis is in deze wijken, maar we hebben het over het 
onderhoud op lange termijn. We hebben het hier over de relatie tussen de gemeente en de 
wijken. We zouden willen zien dat dit op lange termijn stabieler wordt in plaats van 
investeringen voor een 'quick fix'.

00:43:27

Voorzitter: Dank u wel. U heeft een korte interruptie van mevrouw Hillekens.

00:43:31

Mevrouw Hillekens (GroenLinks): Dank u wel, voorzitter. Naast deze inbreng van Wijkoverleg 
Vinkhuizen hebben we ook de financiële structuren meegestuurd gekregen die bij de 
wijkvernieuwing horen. Er wordt zowel door de coalitie structureel geïnvesteerd en we gaan 
uit van een structurele investering van het Rijk met het Nationaal Programma Leefbaarheid 
en Veiligheid. Hoe rijmt u dat met uw angst dat er geen structurele aanpak zou zijn?
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00:43:55

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): Dat is vrij simpel: niet alle fondsen zijn voor 
eeuwig. Sommige fondsen lopen af over twee jaar of over vijf jaar. Het fonds dat u nu noemt
gaat nog twintig jaar door. Wij vragen ons af: waar zitten wij over twintig jaar en waar zitten 
we over vijftig jaar? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de problemen, die nu in de wijken
spelen, opgelost worden in een relatie die nu bestaat en niet in een aanpak die vier, vijf of 
tien jaar gaat duren?

00:44:26

Voorzitter: Dan heeft u ook nog een korte vraag van de heer Dijk.

00:44:30

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik had dezelfde vraag als mevrouw Hillekens van GroenLinks, of 
de Partij van het Noorden inderdaad ook had gelezen dat het om een langjarige inzet gaat 
van vijftien tot twintig jaar? Dat heeft u gelezen. Dan vind ik het fantastisch dat u zegt dat 
het nog langer moet en nog meer. Dat wilde even kwijt. Het is geen vraag, maar ik vind dat 
heel goed. Bent u ook met mij van mening dat we dit zo structureel mogelijk moeten 
maken?

00:44:59

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): Daar zijn we het inderdaad mee eens, absoluut.

00:45:03

De heer Hekert (Partij voor het Noorden): Dan zal ik verdergaan. Verder hebben wij enige 
teleurstelling over de besteding van het NPG in Lewenborg en Beijum. Het Nationaal 
Programma Groningen is namelijk bedoeld om Groningers tegemoet te komen bij de 
problematiek van de gaswinning. Het is een compensatie voor de geleden ellende op 
emotioneel, fysiek en mentaal vlak. Een fonds dat overigens niet alleen geheel tekortschiet, 
maar binnenkort ook zal opdrogen, net zoals de andere fondsen die ik net noemde. Wat wij 
nu zien is dat dit fonds gebruikt wordt om het onderhoud in deze wijken aan te vullen. Het 
onderhoud van Lewenborg en Beijum is niet de verantwoordelijkheid van het NPG. Wij 
dragen als gemeente die verantwoordelijkheid. Wat de Partij voor het Noorden betreft, zou 
dit magere fondsje de kers moeten zijn op een taart die de gemeente zelf gebakken heeft en
meer ook niet. Ik zal nog wel met een positieve noot eindigen. We zijn namelijk zeer 
tevreden met het besluit om de snelheid aan te passen van 50 naar 30 kilometer op 
verschillende locaties. Het is beter voor zowel het milieu als voor de omwonenden. Dank u 
wel.

00:45:59

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Dijk van de SP voor zijn 
woordvoering.

00:46:05

De heer Dijk (SP): Voorzitter, in de aanbiedingsbrief staat volgens mij meteen in de eerste 
regels dat het onacceptabel is dat mensen in noordelijke wijken acht jaar korter leven – en 
daar hoort nog bij vijftien jaar in mindere gezondheid – dan mensen in zuidelijke wijken. Het 
maakt glashelder dat de gedachte van eigen verantwoordelijkheid zo de prullenbak in kan. 
Dat de gedachten 'het is je eigen schuld, als je ongezond leeft' of 'het is je eigen schuld, als je
geen succesvolle carrière hebt gemaakt of een hoger loon hebt' niet kloppen. Het toont 
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glashard aan dat de omstandigheden, waar mensen in opgroeien en waarin ze leven, 
cruciaal zijn voor hun kansen en hun gezondheid. Dat is ook mede de reden dat tijdens de 
coalitieonderhandelingen voor de SP één van de allerbelangrijkste punten was, dat we meer,
structureler en uitgebreider zouden gaan investeren in wijkvernieuwing in met name de 
noordelijke wijken. Dan moet je er ook altijd bij zeggen: en De Wijert. Erg goed dat deze 
wijkvernieuwingsplannen worden uitgebreid naar Paddepoel, Vinkhuizen en de 
Oosterparkwijk. Wat mijn partij ook vaker heeft gezegd, waar het echt om gaat, is dat wij 
opbouwwerkers, jongerenwerkers en jeugdboa's in de wijk krijgen. Allemaal plannen die in 
het coalitieakkoord staan, maar ook weer in deze plannen terugkomen.

00:47:37

De heer Dijk (SP): Daarnaast – dat hoe ik jullie natuurlijk niet uit te leggen – de aanpak van 
schimmelwoningen met mensen die in tocht, vocht en kou zitten. De wethouder 
Volkshuisvesting kom ik afgelopen weken ook weer geregeld tegen. Die problemen die 
blijven en dat is een uitvloeisel van tien jaar, misschien wel twintig jaar lang, met name 
achterblijvend rijksbeleid in investeringen in de openbare ruimte, in woningbouw, maar ook 
in de sociale structuren. Die noodzaak merk ik. Sommigen, die soms in de wijken komen, 
zien wel eens een rode partytent verschijnen. Dan hebben we weer een buurtbijeenkomst 
aan de Palembangstraat in de Indische buurt of met de woningen van Lefier in Paddepoel 
waar de balkons niet veilig zijn. Dit deden wij natuurlijk al jaren, maar wij merken met name 
de afgelopen maanden dat de intensiteit van de problemen bij mensen thuis onverminderd 
groot is en dat die ook steeds groter worden. Daarvoor kunnen we pakketten voor 
energiecompensatie vaststellen. Dat hebben we gelukkig ook gedaan de afgelopen 
maanden, maar dat vergt ook inderdaad, zoals de meneer van de Partij voor het Noorden 
terecht zegt, een structurele aanpak. Ik ben heel blij om te zien in deze plannen dat die 
aanpak ook steeds structureler wordt en langduriger wordt.

00:49:04

De heer Dijk (SP): Tot zover mijn lofzang. Natuurlijk heeft de SP dan altijd nog een paar 
punten, waar we het college vragen zich op te richten en dingen die wij misschien 
onvoldoende in deze plannen zien terugkomen. Het zijn er drie en ik wil beginnen met de 
taal. Wat ons is opgevallen en waar ik eerlijk gezegd de afgelopen jaren in mijn vele 
buurtronden in buurten en wijken en verschillende straten echt van ben geschrokken, is het 
probleem van grote achterstanden van taal; taalachterstanden bij mensen. Dan heb ik het 
over migranten, maar dan heb ik het ook over, niet-migranten. Over mensen die niet kunnen
lezen en schrijven, waardoor de wereld ontzettend ingewikkeld wordt. Wij kunnen wel 
zeggen, je moet naar het WIJ-team, je moet daar en daar heen en we moeten meer 
campagnes starten voor bewustwording. Dat heeft totaal geen nut als iemand de taal niet 
machtig is. Het zou de SP een lief ding waard zijn, als we ervoor zorgen dat we meer 
investeren in taalvaardigheid van mensen. Ik weet dat er plannen zijn voor taalhuizen. 
Volgens ons is het misschien een optie --

00:50:07

De heer Dijk (SP): Ik wil graag een reactie van het college. Zouden we die taalhuizen ook 
combineren met alle knappe koppen die we op de RUG en de Hanzehogeschool hebben, 
studenten die studiepunten willen halen om de taal te leren -
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00:50:16

Voorzitter: Meneer Dijk, u bent door uw tijd heen. Zou u uw laatste twee punten korter 
kunnen verwoorden?

00:50:20

De heer Dijk (SP): Natuurlijk. Het is duidelijk dat we dat willen doen om kansongelijkheid te 
verkleinen en integratie te verhogen. Dan gezondheid. Je kan tegenwoordig weer aan het 
gebit van mensen zien wat de hoogte van hun inkomen en dikte van hun portemonnee is. 
Dat begint bij kinderen die niet naar de tandarts gaan. Ik weet van de Partij van de Arbeid en
de Partij voor de Dieren, dat zij dit punt ook vaker hebben aangekaart. Wij zouden graag 
willen zien dat we het tandartsbezoek stimuleren door tandartsen op scholen te laten 
langsgaan in de vorm van een tandartsbus. Wees daarin creatief. In Emmen en Heerlen 
gebeurt het ook. Tot slot, zeggenschap; zeggenschap van bewoners over deze plannen en 
het betrekken daarbij. De SP is op zoek naar een manier om met name bewoners te 
betrekken die nu nog niet betrokken zijn of die ook de afgelopen tien jaar afgehaakt zijn. Ik 
zou graag een reactie willen van het college en misschien dat wij in de toekomst, als ik wat 
meer tijd heb, met uitgewerkte plannen hiervoor komen.

00:51:16

Voorzitter: Dank u wel. Taal is in uw geval in ieder geval goed besteed. Dank u. Wie kan ik 
dan het woord geven? Mevrouw Sloot voor Stadspartij 100% voor Groningen.

00:51:26

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Voorzitter, dank u wel. Wat de Stadspartij
100% voor Groningen betreft, kunnen we bijna zeggen, wij vinden dit helemaal 100% 
geweldig. Natuurlijk zijn we toch een beetje kritisch. Een heleboel positieve zaken zijn al 
genoemd, dus die hoef ik niet te herhalen. Negatieve zaken hoef ik ook niet te herhalen. Wat
ons wel opviel in de aanbiedingsbrief zijn de woorden over de maatschappelijke coalitie die 
in het leven wordt geroepen om te zorgen dat iedereen en alles op een duidelijke en 
verbindende manier met elkaar de communicatie aangaat. Wij denken dat het een hele 
goede is, maar we zouden even een stapje terug willen doen. Wij hebben namelijk als partij 
alle betrokken bewonersorganisaties gevraagd hoe zij vinden dat zij tot nu toe in deze 
plannen zijn meegenomen en hoe zij de communicatie hebben ervaren. Daar zitten nogal 
grote verschillen in. Er zijn organisaties die zeggen: "Wij worden prima betrokken, wij 
worden overal van op de hoogte gesteld, wij hebben goede gesprekken met de teams".

00:52:34

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Er is echter ook een aantal dat het echt 
niet zo ervaart. Nu kan ik heel negatief de namen van de bewonersorganisaties gaan 
noemen, maar dat vind ik niet nodig. Ik wil wel graag wil weten van de wethouders of zij 
daarvan op de hoogte zijn en wat ze eraan doen om die communicatie vlot te trekken? Het 
begint en eindigt, met deze wijkvernieuwing over de hele gemeente, met de bewoners. Dan 
kunnen alle maatschappelijke organisaties en de politiek, iedereen kan zich ermee 
bemoeien, maar het start en het eindigt met de bewoners. Zij staan voorop, zoals de heer 
Dijk ook al aangaf. Mijn prangende vraag: de bewonersorganisaties, die hebben aangegeven 
dat ze niet blij zijn met de gang van zaken rondom de communicatie, wordt dat 
vlotgetrokken of zijn er plannen om dat zo snel mogelijk vlot te trekken? Dank u wel.
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00:53:32

Voorzitter: Dank u wel. Dan geef ik nu graag het woord aan de heer Tjepkema van de Partij 
van de Arbeid.

00:53:40

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Dank, voorzitter. Voorzitter, waar je woont zou niet 
moeten bepalen waar je kunt komen in het leven. Iedereen heeft het recht op 
bestaanszekerheid, maar als sociaaldemocraat weet je ook dat bestaanszekerheid nog veel 
te vaak niet vanzelfsprekend is. In onze noordelijke wijken staat die bestaanszekerheid 
onder druk. Als je van het noorden naar het zuiden van de stad fietst, daal je maar liefst acht
jaar in levensverwachting. Voorzitter, als je die zin uitspreekt klinkt het bijna als een cliché, 
maar voor vele Groningers is het de dagelijkse realiteit. Acht jaar verschil in leven is het 
verschil tussen de eindmusical van je kleinkinderen zien op de basisschool en zien hoe ze 
verliefd worden en hun eerste baan krijgen. Wat de Partij van de Arbeid betreft, moeten we 
er alles aan doen om deze harde tweedeling in de Groningse samenleving tegen te gaan.

00:54:28

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Wijkvernieuwing is daarop het antwoord. Mijn 
partij heeft de jarenlange traditie om daarvoor te knokken. Het is een Groningse traditie; 
één van de lange adem die nooit klaar is. Als je door de noordelijke wijken loopt en met de 
mensen praat, dan zie je de resultaten van die strijd. Dan zie je hoe het Wijkbedrijf Selwerd 
ervoor zorgt dat mensen een baan hebben en meedoen. Dan zie je hoe kinderen meer 
kansen krijgen door de verlengde schooldag in de Indische buurt. Dat we meer betaalbare 
woningen bouwen, dat door energiebesparing inwoners met de kleinste portemonnee aan 
het eind van de maand meer geld overhouden. Voorzitter, deze coalitie kiest ervoor die 
strijd voort te zetten. Daar zijn we trots op. We hebben broodnodige miljoenen vrijgemaakt 
om dichtbij en samen met onze inwoners de leefbaarheid in onze wijken te verbeteren. Voor
de Partij van de Arbeid zijn een aantal dingen echt nog van belang.

00:55:19

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Eén: blijf doorgaan met de aanpak in de huidige 
wijken en maak vooral snel werk van de uitbreiding naar Paddepoel, Vinkhuizen, 
Oosterparkwijk en Lewenborg. We zien graag snel de eerste aanpakken tegemoet. Twee: 
voor wijkvernieuwing moeten middelen beschikbaar zijn en in de toekomst blijven. 
Structureel hoor ik andere partijen hier ook al zeggen. Het is goed dat Groningen in Den 
Haag de deur platloopt. Dat doet het college goed. Ik zou zeggen: ga ermee door, het wordt 
wel eens tijd dat Groningen ook in Den Haag op de kaart staat. Drie: voor de Partij van de 
Arbeid is cruciaal dat inwoners vanaf het begin actief betrokken worden bij het opstellen van
de nieuwe wijkvernieuwingsplannen. Voor Paddepoel, Vinkhuizen, Oosterparkwijk en 
Lewenborg: mensen kennen hun wijk en weten wat er beter moet. Vier: momenteel is het 
niet zo dat basisbanen specifiek gerealiseerd worden in de noordelijke wijken. Er wordt niet 
specifiek daar plek gereserveerd omdat het de noordelijke wijken betreft of omdat dat het 
de wijkvernieuwingswijken betreft. Kan de wethouder een toezegging doen dat vanuit de 
wijkvernieuwing aangedragen zal worden, dat deze plekken juist wel daar komen? Tenslotte 
vijf, voorzitter. Er zijn nu veel middelen beschikbaar gesteld. Kunnen we ook echt uit de 
startblokken? Vorige week zijn we bijna met zijn allen aanwezig in gesprek geweest met 
ambtenaren die ook allemaal op de tribune zitten, volgens mij. Hartstikke mooi en veel 
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mensen staan te popelen om met het werken aan de slag te gaan, maar we horen ook dat 
het heel moeilijk is om mensen te krijgen. Hebben we voldoende handen om deze plannen 
ook uit te voeren? Dank u, voorzitter.

00:56:45

Voorzitter: Dank u wel. U heeft een aantal interrupties. Ten eerste van de heer Van Jaarsveld
van het CDA.

00:57:13

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, dank.

00:57:25

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, dank. De heer Tjepkema van de Partij van de Arbeid
stelde een vraag rondom de basisbanen. Hoewel ik zijn vraagstelling begrijp, vraag ik me ook
af of hij het met mij eens is, dat we zelfs in dit college een beperkte capaciteit hebben om 
basisbanen te creëren. Als we die zouden verplaatsen of hier voornamelijk zouden inzetten, 
dan zou dat natuurlijk ten koste van anderen gaan. Hoe reflecteert hij daarop?

00:57:55

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Voorzitter, deze coalitie heeft juist veel meer 
ruimte vrijgespeeld om meer basisbanen te creëren. Er kunnen honderden meer bijkomen 
ten opzichte van de situatie zoals die was. Volgens mij is het heel goed om juist te kijken 
naar de plekken waar het echt nodig is. Dit zijn niet voor niets wijkvernieuwingswijken. Dit 
zijn wijken waar een extra impuls nodig is. Als je daar met maatschappelijk relevant werk 
door middel van basisbanen echt een bijdrage kan leveren, dan zou ik zeggen tegen het CDA:
dat moeten we doen.

00:58:19

Voorzitter: U heeft tijd voor één korte vervolgvraag.

00:58:22

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank. Hoe nobel het ook klinkt en hoezeer ik me ook in zijn 
intentie kan inleven, geeft hij aan in het begin van zijn betoog en dat deel ik ook: waar je 
woont, mag niet bepalen hoeveel kans hebt. Als ik niet in een noordelijke wijk woon, maar ik
heb dezelfde ellende als iemand die daar wel woont, kom ik, als de PvdA zijn zin krijgt op dit 
punt, op een achterstand te staan. Dan kom ik niet of met een veel minder grote kans in 
aanmerking voor die basisbaan. Ik vraag me af of hij doorheeft waar hij om vraagt?

00:58:55

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Zeker, ik zou de bal willen terugleggen. Ik vraag me 
af of het CDA doorheeft waar wijkvernieuwing over gaat? Wijkvernieuwing gaat juist over 
dat er ongelijkheid is tussen de wijk zoals ze nu zijn, dat we ongelijk moeten investeren voor 
gelijke kansen voor alle Groningers. Dat betekent dus ook dat je investeert in die wijken, 
zodat ze misschien weer op een niveau kunnen komen van de zuidelijke wijken of tot een 
nog hoger niveau, dat zou mooi zijn. Dat is volgens mij wat we met wijkvernieuwing 
proberen te bereiken en daar zou de basisbaan zeker aan bijdragen.

00:59:24

Voorzitter: Dank u wel. Dan was er nog een interruptie van de heer Rustebiel van D66.
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00:59:30

De heer Rustebiel (D66): Dank u, voorzitter. Een goed en herkenbaar verhaal van de PvdA 
over die wijkvernieuwing. Alleen ik struikelde ook even over de basisbanen, omdat we 
vanochtend een sessie hadden over arbeidsmarktbeleid, waar de gemeente aangaf, dat 
bekijken we echt vanuit regionaal perspectief. U leek er redelijk instemmend bij te zitten. Nu
wilt u 'hyperlokaal' zo een ingreep doen in de arbeidsmarkt, terwijl die arbeidsmarkt 
natuurlijk veel groter is dan alleen in een bepaalde wijk. Ik ben benieuwd wat u daar nu 
precies mee beoogd?

01:00:04

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Als we de luxe hadden gehad om alles uit te 
smeren, op gelijke wijze, over alle gebieden, dan hadden we wijkvernieuwing niet nodig 
gehad. Dat is mijn punt. Volgens mij hebben wij wijkvernieuwing om juist 'hyperlokaal', zoals
u het noemt, een aantal noordelijke wijken in de stad naar een hoger niveau tillen. Als we 
dat kunnen bereiken door inderdaad daar meer maatschappelijk relevant werk te creëren en
door mensen daar juist in te zetten om iets te doen voor de buurt en om die naar een hoger 
niveau te tillen, dan zijn we daar zeker voor.

01:00:31

Voorzitter: Dan heeft u nog een interruptie van mevrouw Jacobs-Setz van VVD.

01:00:37

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Dank u wel, voorzitter. Een heel herkenbaar verhaal, wat de 
Partij van de Arbeid houdt en wat D66 zegt. Echter, wat ik heel graag zou willen en ik ben 
benieuwd of de Partij van de Arbeid dat ook zou willen, zou u niet het liefst een gewone 
baan voor iedereen willen hebben in plaats van een basisbaan?

01:00:53

Voorzitter: De heer Tjepkema, u kunt nog even kort reageren, want u bent door uw 
spreektijd heen.

01:00:58

De heer Tjepkema (Partij van de Arbeid): Ik zal mijn best doen en dan moeten we het hierna 
er nog maar even over hebben, denk ik. Het zou hartstikke mooi zijn als iedereen een 
gewone baan zou kunnen hebben. We hebben een arbeidsmarkt die op afstand staat van 
een hele hoop mensen. Dat is waarom wij überhaupt mensen hebben die aan de zijlijn 
staan. Als we die mensen nu aan het werk kunnen krijgen door middel van een basisbaan, 
dan is dat wat we hier aan het doen zijn, mensen helpen. Dat is waarom ik in de politiek zit.

01:01:20

Voorzitter: Dan gaan we verder. Wie kan ik het woord geven voor zijn of haar woordvoering?
De heer Wennink van de ChristenUnie.

01:02:09

De heer Wennink (ChristenUnie): Dank u wel, voorzitter. We zetten de wijkvernieuwing 
onverminderd voort in een aantal wijken en dat is broodnodig. Het is al gezegd, 
wijkvernieuwing vereist een hele lange adem. Daarom is het zo belangrijk dat de gemeente 
probeert vanuit verschillende potjes die ons aangeboden worden daar een coherent en 
structureel geheel van te maken. Vorige week hoorden we daarover dat het juist de 
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bedoeling is dat al die potjes, die verschillende tijden kennen en verschillende documenten 
kennen waaraan ze origineel gelinkt zijn, toch worden gebruikt om een programmatische 
aanpak van verschillende wijken te creëren. Vorige week zagen we, dat het best wel heel 
goed gaat. Dat geeft zelfs mogelijkheid tot verbreding. Er zijn nu middelen beschikbaar 
gesteld in het coalitieakkoord, waardoor we een aantal nieuwe wijken kunnen toevoegen. 
We kunnen ook wel zeggen dat de ambities torenhoog zijn.

01:03:08

De heer Wennink (ChristenUnie): Daarin zou ik graag nog drie punten willen maken in 
aanvulling op wat er tot op heden is gezegd. Ik stond gisteren op een bijeenkomst en daar 
was een spreker en die nam de volgende uitspraak in de mond: "Pilot and projects never 
scale and never fail". Ik vond dat wel een aardige uitspraak. Hij gaf aan, in een bepaalde fase 
van transitie of vernieuwing gebruiken wij pilots, gebruiken wij subsidies en gebruiken wij 
aanpak en uiteindelijk is het doel dat een maatschappij of een wijk die startup fase, die fase 
van ideeën en projecten, ontstijgt. Ik denk dat het ook wel zaak is, als we kijken naar de 
wijken waar we al bezig zijn, dat we ook over een aantal --

01:03:56

De heer Wennink (ChristenUnie): De komende jaren gaan we ergens van start in een aantal 
wijken. Over die plannen hebben wij gehoord. Bij een aantal wijken zullen we zo meteen ook
moeten kijken of wij klaar zijn voor de volgende stap. Zijn wij echt bezig met een structurele 
aanpak van deze hele wijk, waarin we echt naar een hoger niveau gaan? Waar we in plaats 
van alleen een neerwaartse spiraal afremmen, ook echt een wijk weer in een opwaartse 
spiraal brengen, waardoor uiteindelijk ook de gemeente kan zeggen: wij zijn hier nu klaar, 
we hebben nu een aantal programma's opgezet en die werken en nu gaat het ook weer 
vanzelf en nu kan de wijk zichzelf bedruipen, ook in dat sociale aspect. Zo meteen gaat de 
straat fysiek weer dicht en hopelijk is door de sociale cohesie en alles wat eromheen 
gebeurd is, zo een wijk weer weerbaar om ook zichzelf weer te bedruipen in dat aspect.

01:04:44

De heer Wennink (ChristenUnie): Het tweede is dat het goed is om te lezen dat elke wijk een 
eigen aanpak kent. Elke wijk, en ook de dorpen die in het programma worden benoemd, 
heeft een eigen geschiedenis. Daar zit een stukje identiteit en een eigen demografie achter, 
maar ook een eigen woonprogramma. Mooi om te lezen in de boekjes en in de plannen dat 
het ook betekent dat elke wijkaanpak uniek zal zijn. Elke wijkaanpak kent zijn eigen 
zwaartepunt in en kent zijn eigen programma's. Ik denk dat dit wel iets is wat we ook voor 
ogen moeten houden, dat wij ruimte blijven houden en blijven geven aan dat wat een wijk 
nodig heeft en waarin andere wijken wellicht al redelijk goed scoren. Dat we dat ook aan 
elkaar kunnen overdragen.

01:05:28

De heer Wennink (ChristenUnie): Het derde punt vind ik wel heel mooi en dat is dat wij nu 
kunnen zien dat er twee wethouders zitten. Dit programma is voor ons zo belangrijk 
geworden dat wij twee wethouders sociaal en fysiek erop in hebben gezet. Twee van de 
acht, dus een kwart van het college bemoeit zich met de wijkvernieuwing. Uiteindelijk raakt 
het alle thema's. Een serieus punt, wat ik daarbij wil maken, is dat wij soms en ik kan daar 
niet zomaar drie voorbeelden van oplepelen, maar het gebeurt nog --
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01:06:04

De heer Wennink (ChristenUnie): Die vraag gaat komen.

01:06:07

Voorzitter: Meneer Wennink, nu u toch aan het tellen bent, u bent door uw vier minuten 
heen.

01:06:12

De heer Wennink (ChristenUnie): Dan rond ik af.

01:06:12

Voorzitter: Kunt u uw laatste punt kort houden?

01:06:15

De heer Wennink (ChristenUnie): Ja, het valt samen te vatten in de opmerking dat wij 
moeten oppassen dat projecten niet of fysiek óf sociaal zijn. Dat we niet zeggen, we hebben 
een sociale pilot en we hebben een fysieke wijkvernieuwing, maar dat het echt samengaat 
en niet parallel aan elkaar. Dank u wel.

01:06:36

Voorzitter: Wie kan ik het woord geven voor zijn of haar woordvoering met de vraag of u zich
aan de vier minuten spreektijd wil houden? De heer Van Jaarsveld van het CDA.

01:06:55

De heer Van Jaarsveld (CDA): Dank, voorzitter. Wie de afgelopen jaren naar Groningen keek, 
over Groningen las, naar Groningen kwam, zal weinig meer hebben gezien dan vernieuwing 
in de binnenstad. Zelf heb ik hier ook vijfentwintig jaar rondgelopen zonder echt door te 
hebben wat voor grote verschillen er in onze gemeente zijn. De ongelijkheid, de 
ongezondheid en de lagere prognose in levensjaren in noordelijke wijken is mooi beschreven
door de Partij van de Arbeid en snijdt door politiek merg en door bestuurlijk been. Ook 
rechts van het midden moet je zien dat er dan maar één ding overblijft om te doen en dat is 
inderdaad: ongelijk investeren. 'Je kunt alleen kiezen voor een wijde wijkgerichte 
nivelleringsinvestering'. Een oneliner die ik van tevoren had verzonnen, maar waar ik 
buitengewoon trots op was. Wij zullen die ook steunen qua doelen en qua grove wegen naar
die doelen toe, want ze sluiten naadloos aan op wat nodig is in onze gemeente. Echter, in de
uitvoering, voorzitter, zullen altijd smaakverschillen blijven bestaan die op een ander 
proefpalet neer zullen dalen. Als we straks in een volgende vergadering verder spreken over 
de uitvoering, bijvoorbeeld in De Wijert, dan zal dat ook blijken. Hoewel ik altijd poog om 
kritisch oppositie te bedrijven in commissievergaderingen – en het college daar, naar mijn 
persoonlijke inschatting, soms te weinig van onder de indruk is – valt nu alleen te zeggen, 
dat dit prachtige plannen zijn die een grote noodzaak kennen. Hoewel ik het van tevoren 
niet had bedacht, zou ik me graag aansluiten bij de wensenlijst van de Socialistische Partij. 
Dank u wel.

01:08:41

Voorzitter: Dank u wel. Wie kan ik dan het woord geven? Mevrouw Jacobs-Setz.

01:08:49

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Blijkbaar wil meneer Rustebiel heel graag als laatste, dus dan 
gun ik hem die eer maar.
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01:08:54

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Er zijn hele hoop goede dingen gezegd en wat mij wel opvalt is 
dat we in ieder geval allemaal onze eigen definitie hebben van wijkvernieuwing. Dat noopt 
mij dan altijd om te kijken wat nu de definitie is. U raadt het al, ik ga de definitie even 
voorlezen: "Met wijkvernieuwing bedoelen we in Groningen niet alleen maar woningen 
verbeteren, maar ook het in samenhang aanpakken van armoede, groen en buitenzijn, een 
veilige buurt, positief opgroeien en prettig, duurzaam en gezond wonen". Je zou haast 
zeggen: wie wil dat nu niet? Dat het in de ene wijk iets beter lukt dan in de andere wijk staat 
buiten kijf. Daar had ik overigens geen vijfentwintig jaar voor nodig om dat te ontdekken. 
Dat je in die zin ongelijk investeert in de wijken, dat snapt zelfs mijn partij. Wat mij wel 
zorgen baart – ik houd van herhaling, want wie weet, onthouden mensen dat – is dat we nu 
wijken aan wijzen waar we ongelijk in gaan investeren en nergens staat natuurlijk dat het tot
in de eeuwigheid zo blijft. Wij blijven er dus toch op hameren om ook de andere wijken niet 
te vergeten en ook daar te kijken wat nodig is.

01:10:01

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Wat wij ook heel belangrijk vinden – en dat is natuurlijk het 
allerlastigste en dan komt het walgelijke woord 'integrale aanpak' – met alleen 
wijkvernieuwing fysiek en sociaal worden mensen niet per se gezonder, dus het is natuurlijk 
alles wat er is. Ik snap dat een wijkvernieuwing --

01:10:16

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): We hebben de theorie van broken window. Ik heb ook in het 
rapport van Tops en Van der Torre gelezen dat het ook een voedingsbodem is voor 
ondermijning. Echter, alleen door wijkvernieuwing stoppen we ondermijning niet. Dat is die 
hele samenhang en in die zin is dit programma natuurlijk niet af. Ten aanzien van de 
wijkvernieuwing is het wel af, maar ook met de belendende beleidsterreinen is natuurlijk 
samenwerking nodig om het een fijne en veilige woonomgeving te maken. Ik zou toch nog 
een tipje van de sluier van één van de wethouders willen hebben in hoeverre daar ook in 
breder perspectief naar wordt gekeken? Eén van de dingen die natuurlijk gezegd is, we 
investeren heel veel in preventie en daar hoort ook wat bij. Dat geldt ook voor gezond leven.
Het zou het mooi zijn als een groene omgeving leidt tot heel veel rondjes door het groen, 
maar dat alleen is niet voldoende om gezond te zijn. U begrijp vast wat ik bedoel.

01:11:18

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Voor de rest zou ik mij graag willen aansluiten bij een hoop 
goede dingen die gezegd zijn door de Stadspartij. Ons idee is dat één van de dingen die heel 
erg belangrijk is om uit de armoede te komen een baan is. Het zou ons een lief ding zijn als 
het geen basisbaan is. Je zou bijvoorbeeld badmeester kunnen worden, ik noem eens wat. 
Daar is een schrijnend gebrek aan. Ik ben ook benieuwd hoe die samenhang wordt gezocht. 
Tot zoverre, wethouder.

01:11:48

Voorzitter: Dank u wel, u heeft nog een korte interruptie van de heer Van Jaarsveld.

01:11:54

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, dank u. Ik wil ook niet een soort 'hoeder' van 
collegeplannen hier gaan uithangen, maar ik ben wel benieuwd of de VVD Groningen op zijn 
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minst erkent dat de basisbaan een opstap kan zijn naar een reguliere baan en dat we dat dus
ook, in het verlengde van wat u wil, zo kunnen gebruiken in deze gemeente?

01:12:10

Voorzitter: Mevrouw Jacobs.

01:12:12

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Ja, maar de vraag is altijd bij een basisbaan: als wij vinden dat 
het heel belangrijk werk is en dat er mensen zijn die het belangrijke werk heel goed kunnen 
doen, waarom maken we er dan niet een echte baan van? Dat is wat wij ook altijd hebben 
beoogd. Volgens mij hoeven we deze discussie niet in het kader van de wijkvernieuwing te 
voeren, die kunnen we ook op een ander moment voeren.

01:12:31

Voorzitter: We gaan nu naar de woordvoering van --

01:12:35

Voorzitter: U mag kort reageren hierop.

01:12:39

De heer Van Jaarsveld (CDA): Ik begon er niet over, u begon erover. Het alternatief voor een 
basisbaan – als u zegt we gaan er volwaardige banen van maken, maar deze zijn nog niet 
door de markt ontstaan – is dat we daar weer een publiek bedrijf voor gaan oprichten. Ik 
snap niet zo goed wat u wil.

01:12:59

Mevrouw Jacobs-Setz (VVD): Volgens mij gaan we het daar op een ander moment over 
hebben. Het was een reactie op datgene wat de heer Tjepkema zei.

01:13:08

Voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we nu naar de woordvoering van de heer Rustebiel.

01:13:18

De heer Rustebiel (D66): Dank, voorzitter. Ik ben mijn pasje vergeten, dus mijn naam komt 
niet in beeld. Excuus daarvoor. Het is hartstikke goed dat de wijkvernieuwing wordt 
doorgezet en ook een extra impuls krijgt. Het is ook niet meer dan terecht dat die 
wijkvernieuwing een hoge prioriteit heeft ook in de nieuwe coalitie en het nieuwe college. 
Die geïntegreerde aanpak is essentieel om maatschappelijke problemen met elkaar te 
verbinden en voor mijn partij staat uiteraard kansengelijkheid daarbij met stip op één. In 
reactie op de SP geloven wij als D66 ook niet in eigen schuld, maar wij geloven wel degelijk 
in eigen verantwoordelijkheid. Echter, als wij mensen hun eigen verantwoordelijkheid willen 
geven, dan moeten we ze ook wel de kans geven om die te pakken. De verschillen in de 
gemeente zijn op dit moment te groot om te kunnen zeggen dat iedereen op basis van eigen
verantwoordelijkheid het beste uit zijn of haar leven kan halen. In die omstandigheden om 
die mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven en de kans te geven om er wat van te 
maken, moeten wij als gemeente stappen maken. Dat doen we niet alleen, dat doen we 
natuurlijk met allerlei maatschappelijke partners. Een terecht programma dus.

01:14:20

De heer Rustebiel (D66): Het is al eerder gezegd, het is natuurlijk wel zo dat de problemen en
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de kansen zich niet alleen voordoen in de noordelijke wijken. Ik snap vanuit pragmatiek wel 
dat je ergens moet beginnen met dit soort programma's, omdat je ook menskracht en 
middelen nodig hebt. Laten we geen blinde vlek ontwikkelen voor allerlei andere wijken, die 
wij dan misschien hier bestempelen als duurdere wijken of luxere wijken, want ook daar zijn 
issues. Net zoals er in deze wijken ook heel veel mensen wonen die het prima naar hun zin 
hebben en geen hulp van de gemeente nodig hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan Hoogkerk, 
dat is ook zo een dorp waar we best wel weinig over spreken. Als je kijkt naar de 
vraagstukken die daar spelen, maar ook het ontwikkelpotentieel van Hoogkerk om veel 
meer zijn dan het nu is. Dat zou echt wel een dorp of wijk zijn die in de toekomst ook in 
aanmerking zou kunnen komen voor zo een programma. Daar lopen ze momenteel 
bijvoorbeeld ook nog heel lang aan tegen die enorme verkeerskundige problemen, waarover
wij recent vragen hebben gesteld.

01:15:15

De heer Rustebiel (D66): Dan nog een vraag aan het college. U wilt een maatschappelijke 
coalitie om vraagstukken op te pakken. Dat klinkt natuurlijk hartstikke goed, kun je ook niet 
tegen zijn, maar wat is daarvan effectief het verschil ten opzichte van de huidige aanpak?

01:15:28

De heer Rustebiel (D66): Ook hier weer een brief van Vinkhuizen over die 
verkeersproblemen. Ik denk dat het verkeer nog wel iets sterker naar voren mag komen in 
die wijkvernieuwing, omdat het een enorme impact heeft op de leefbaarheid van straten en 
wijken. Het is echt heel erg belangrijk dat die knelpunten op west, waar die vragen over zijn 
gegaan, ook echt worden opgepakt. Als je dan toch met Vinkhuizen bezig gaat vanuit de 
wijkvernieuwing neem dan het verkeer echt stevig mee, want dat is echt waar mensen 
dagelijks tegenaan lopen. Tenslotte moeten we ook, na alle mooie woorden hier, eerlijk met 
elkaar constateren, dat de wijkvernieuwing is wat het is. Het is heel goed, maar het is ook 
geen duizenddingendoekje. Er moet nog veel meer dingen gebeuren en mensen hebben ook
een eigen verantwoordelijkheid om er wat van te maken. Het is een hartstikke belangrijk 
programma, maar we kunnen niet alles ermee oplossen. Daarvoor hebben we nog veel meer
dingen nodig. Dank u wel.

01:16:21

Voorzitter: Dank u wel. We hebben toch nog een hele korte – want hij heeft al een hele 
lange interruptie gehad en al een hele lange woordvoering – vraag van de heer Dijk.

01:16:32

De heer Dijk (SP): Voorzitter, ik zat naar de laatste zinnen te luisteren en toen dacht ik: ik 
begrijp u, maar ik begrijp u toch niet. U zei, er is nog heel veel meer nodig, maar er gebeuren
toch ook heel veel andere dingen. Wat bedoelt u daar nu precies mee?

01:16:44

Voorzitter: De heer Rustebiel.

01:16:46

De heer Rustebiel (D66): Er gebeuren ook heel veel andere dingen op het gebied van 
onderwijs, onderwijshuisvesting en plannen op dat gebied, maar die horen hier wel bij. De 
wijkvernieuwing an sich gaat niet alle issues waar mensen tegenaan lopen oplossen. Als je 
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hier zo luistert naar alle fracties, dan kun je misschien dat gevoel wel een beetje krijgen. 
Vandaar dat ik dat even heb aangegeven.

01:17:07

Voorzitter: Dank u wel. Dan hebben alle fracties de woordvoeringen gehad. We hebben 
inderdaad, zoals net ook al is opgemerkt, twee wethouders hier. Dat betekent helaas niet 
dubbele spreektijd voor het college, dus u hebt gezamenlijk twintig minuten. Volgens mij 
gaan jullie onderling verdelen welke vragen door wie beantwoord gaan worden. Super. Het 
college.

01:17:31

De heer Van Niejenhuis: Dank u, voorzitter. Ik mag beginnen, dus dan weet ik in ieder geval 
dat ik voldoende spreektijd heb. Het is door een aantal van u al genoemd, deze coalitie 
investeert met breed draagvlak ook in de hele gemeenteraad – hoor ik vandaag ook weer – 
extra in de noordelijke wijken en ook in De Wijert. We hebben het ook in ons coalitieakkoord
opgeschreven en ons collegeprogramma: ongelijk investeren om juist te zorgen dat mensen 
gelijke kansen krijgen. Voor het eerst hebben we ook structurele middelen gereserveerd 
voor de wijkvernieuwing. We gaan van vier naar acht wijken, extra middelen voor de 
kwaliteit van de openbare ruimte en wij committeren ons echt langjarig aan deze wijken om 
het verschil te maken voor kwaliteit van leven van deze mensen. Dat doen we – alvast even 
richting de VVD – natuurlijk niet alleen in deze wijken. Dat doen we ook in alle andere wijken
van de stad. Dit gaat ook niet ten koste van andere wijken, maar dit is echt een extra 
inspanning, omdat hier het verschil echt nodig is.

01:18:33

De heer Van Niejenhuis: Ik zal een aantal vragen van de raad langslopen. De Partij voor de 
Dieren geeft aan, is het mogelijk om nog meer aandacht hebben voor groen, biodiversiteit 
en dat soort zaken in de wijkvernieuwingsplannen. Ik denk dat dit een thema is wat groeiend
is. Er is al veel aandacht voor en ik denk ook dat het de komende jaren nog belangrijker zal 
worden. Wij merken bijvoorbeeld bij woningbouwcorporaties en ook bij bewoners dat zij 
zelf hier ook om beginnen te vragen. Ik denk zeker dat het dus ook de komende jaren nog 
prominenter in beeld zal komen. Als het nodig is of goed is om daar met partijen samen te 
werken, dan zullen we dat uiteraard doen. Richting Partij voor het Noorden. U zegt, het is 
toch helemaal geen wijkvernieuwing, het is wijkonderhoud. Daar kan ik tot op zekere hoogte
wel in meegaan, want als we bijvoorbeeld kijken naar wat woningbouwcorporaties hebben 
kunnen investeren in de afgelopen jaren, dan had je gewild dat het meer was. Op sommige 
vlakken is het wat dat betreft ook echt wel inlopen van dingen die je eerder niet hebt 
kunnen doen. De woningbouwcorporaties hadden daar de middelen niet voor.

01:19:37

De heer Van Niejenhuis: Tegelijkertijd vind ik het toch ook wel echt wijkvernieuwing, omdat 
we zeggen, we gaan deze wijk voorzien van een plus. We gaan ons echt langjarig, twintig jaar
hebben we genoemd, committeren aan deze wijken. We gaan in de volle breedte kijken naar
wat er beter en wat er anders kan om te zorgen, dat ze de kans hebben om in alle opzichten 
gelijkwaardig te zijn aan alle andere delen van de stad. Dat is dus veel meer dan 
onderhouden. We gaan echt extra doen en dat is ook hard nodig.
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01:20:05

De heer Van Niejenhuis: U vraagt ook nog eventjes: is het nu helemaal terecht dat de NPG-
middelen daarvoor besteed worden? Daar heeft u zelf als raad mee ingestemd. Ik weet 
overigens niet of uw partij dat ook heeft gedaan. Dat is in de raad geweest. Het is wel 
terecht, omdat het juist ook geformuleerd is in deze stukken als een plus op de dingen die 
we al doen. Het is terecht dat u zegt, NPG-middelen zet je niet in voor het lopende werk van 
de gemeente, maar met deze middelen creëren we echt een plus. Dit is ook al door een 
aantal van u genoemd, de gemeente is vrij autonoom in het maken van de plannen voor de 
toekomst van de wijken en zoekt daar steeds naar de middelen die daarvoor beschikbaar 
zijn. We laten onze oren dus niet al te veel hangen naar de potjes geld die er zijn, maar we 
pakken zelf de lange lijn beet en zorgen dat we de middelen daarvoor beschikbaar krijgen. 
Dat kan dus ook heel goed met deze NPG-middelen. Ik kijk nog eventjes welke dingen er op 
mijn pad liggen.

01:21:06

De heer Van Niejenhuis: Ook nog even richting de PvdA, die aangeeft: zorg dat er voldoende 
middelen beschikbaar zijn. Daar zijn we dus echt hard mee bezig. Er is ook veel contact over 
met Den Haag. Den Haag kijkt ook vanuit verschillende ministeries met heel veel interesse 
mee naar wat we hier in Groningen doen, juist omdat we die combinatie maken van fysieke 
en sociale wijkvernieuwing. U vraagt ook nog of we voldoende mensen hebben om de 
plannen uit te voeren. We gaan van vier naar acht wijken en we hebben als gemeente 
Groningen grote ambities. Dat betekent dat we ook altijd moeten zorgen dat we dan 
voldoende mensen hebben om dat te doen. Die hebben we nu, maar dat is voor de 
toekomst zeker een uitdaging. In allerlei sectoren is dat lastig op dit moment. We moeten 
zorgen dat we geen ambities formuleren die we niet kunnen waarmaken. We moeten echt 
goed met elkaar, als we de wijken ingaan en als we ambitieuze plannen opschrijven, dat we 
dan in staat zijn om die ook daadwerkelijk uit te voeren. Dat is echt heel erg belangrijk. 
Volgens mij gaat het op dit moment heel erg goed, maar zijn we ons er wel heel erg van 
bewust dat we daar voldoende mensen voor moeten hebben. Even kijken. Dan nog even 
richting -

01:22:13

Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Van Jaarsveld van het CDA.

01:22:17

De heer Van Jaarsveld (CDA): Voorzitter, kort en met het risico dat het technisch is. Ik vroeg 
mij af of er schoot mij ineens te binnen, nu het over mensen en capaciteit gaat, welke rol 
gaan de plannen voor een gemeentelijk bouwbedrijf hierbij spelen? Een gemeentelijk 
bouwbedrijf noemden jullie het, meen ik. We gingen zelf dingen bouwen. Ik weet niet meer 
hoe het heette.

01:22:43

De heer Van Niejenhuis: Er is natuurlijk vorig jaar vanuit de raad het initiatief gekomen om 
een woonbedrijf en een ontwikkelbedrijf neer te gaan zetten als gemeente. We komen in de 
loop van volgend jaar bij de raad terug hoe het college daar uitvoering aan wenst te geven. 
Het zou kunnen zijn, het initiatiefvoorstel van de PvdA bijvoorbeeld om 2500 betaalbare 
woningen extra te creëren, dat je dat deels ook op deze plekken gaat doen. Ik denk dat het 
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goed is om daar volgend jaar, als het college terugkomt met de plannen en hoe we die willen
uitvoeren, nog een keer samen naar te kijken.

01:23:14

De heer Van Niejenhuis: De heer Rustebiel geeft aan, er ligt een brief uit Vinkhuizen met de 
vraag om aandacht te hebben voor verkeer bij het maken van wijkvernieuwingsplannen. Dat 
gaan we zeker doen. Dat doen we in andere wijken ook en dat zullen we in Vinkhuizen ook 
zeker moeten doen. Er liggen natuurlijk hele grote raakvlakken met de mobiliteitsvisie zoals 
we die vorig jaar hebben vastgesteld als gemeente. Als we aan de slag gaan met de wijken 
en we gaan ingrepen in de fysieke ruimte doen, dan kunnen we dat niet doen zonder daarbij
ook heel goed naar verkeer te kijken. Op sommige plekken zul je misschien wegen kunnen 
afschalen of misschien wel asfalt kunnen weghalen en op andere plekken zal het misschien 
juist wel drukker worden. Dat moet echt zijn plek vinden in alle plannen die we ontwikkelen. 
Dat was het wat mij betreft, denk ik.

01:23:59

Voorzitter: De heer Eikenaar.

01:24:01

De heer Eikenaar: Dank u, voorzitter. Ik denk dat het wel veel zegt dat we hier met zijn 
tweeën zitten. Collega Van Niejenhuis neemt het fysieke deel in hoofdzaak voor zijn rekening
en ik het sociale deel en dat altijd in samenhang, want dat is het belangrijkste. Ik ben ook blij
dat u veel aandacht heeft gehad voor het sociale deel van de wijkvernieuwing, want dat is 
een deel wat soms wel eens over het hoofd wordt gezien, terwijl het niet minder belangrijk 
is dan het fysieke deel. Het moet altijd samen opgaan. Ik denk dat de opgave vooral is – en 
dat heeft een aantal van u ook gezegd – om de komende vijftien of twintig jaar een langere 
periode structureel in die wijken aanwezig te zijn. Mensen ook duidelijk maken dat we er zijn
om te blijven en niet om weg te gaan. Wat je vaak ziet, is dat er een pilot wordt gestart, de 
pilot verdwijnt weer en men trekt zich weer terug. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Dat 
is ook de reden dat het college zo veel extra geld uittrekt voor die wijkvernieuwing en 
daarbij uiteindelijk ook afhankelijk is van rijksmiddelen. We moeten er voortdurend voor 
zorgen, dat die ook binnen komen om dat voor elkaar te krijgen.

01:25:21

De heer Eikenaar: Dan kom ik ook het punt van de bewonersbetrokkenheid. Wat mij betreft 
gaat het wat bewonersbetrokkenheid betreft natuurlijk over de directe plannen en dat 
mensen daar voldoende zeggenschap over hebben en voldoende inbreng op kunnen 
leveren. Individuele bewoners, maar ook bewonersorganisaties. Echter, ook dat mensen in 
hun dagelijks leven mensen van de gemeente tegen het lijf lopen, mensen van de WIJ tegen 
het lijf lopen, met hun schulden geholpen worden en noem maar op. Dat medewerkers van 
de gemeente, maar ook van andere organisaties – onder andere organisaties die deel zullen 
nemen in die maatschappelijke coalitie – onderdeel worden van het DNA van zo een wijk. 
Dat mensen niet meer een anonieme medewerker treffen of iemand die ze één keer in de 
zoveel tijd zien langskomen, maar dat er mensen rondlopen die ze kennen en waar ze een 
band mee kunnen opbouwen. Ik denk dat dit is waar de sociale wijkvernieuwing onder 
andere over gaat. Sociale wijkvernieuwing gaat ook over het bestrijden van armoede en het 
bestrijden van taalachterstanden zoals de heer Dijk noemde. Echter, ook het bestrijden van 
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gezondheidsachterstanden direct en ook indirect. We weten namelijk allemaal – het is een 
aantal keren door u genoemd – dat mensen die in armoede leven, die in deze wijken leven, 
vaak korter leven en niet alleen korter leven, maar ook korter in goede gezondheid leven. 
Dat is een verschil wat we kunnen verkleinen door directe investeringen in bijvoorbeeld 
betere zorg daar, maar wat ook sterk samenhangt met je inkomen, met je maatschappelijk 
meedoen en dat soort zaken.

01:27:01

De heer Eikenaar: Als reactie op meneer Dijk over het tandartsbezoek, dat zullen we 
meenemen. We hebben ook al geld uitgetrokken voor extra tandheelkunde in de middelen 
van de collectieve zorgverzekering, dus daar gaan we mee aan de slag. Daar komen wij op 
terug.

01:27:21

De heer Eikenaar: Mevrouw Sloot had het specifiek over die communicatie met bewoners. 
Daar heb ik net wat over gezegd. Dat gaat uiteraard over de directe betrokkenheid. Echter, 
ook de dagelijkse betrokkenheid is volgens mij erg van belang, want ik denk dat we ook 
kunnen constateren dat we allemaal weten dat ook in deze wijken specifiek het vertrouwen 
in de overheid minder is. Mensen zijn afgehaakt of hebben vaak een overheid gezien die 
kwam en die weer wegging. Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld met de toeslagenaffaire te 
maken hebben gehad. Wij moeten de komende vijftien tot twintig jaar laten zien --

01:27:59

De heer Eikenaar: Dat is ook aan u, want het is uiteindelijk een politiek commitment niet 
alleen van dit college, maar dat zal ook de komende jaren moeten blijven. Wij moeten laten 
zien dat wij een betrouwbare overheid zijn die niet afhaakt en die naast mensen staat. Dat 
doet overigens niets af aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen, want eigen 
verantwoordelijkheid bestaat natuurlijk, maar wel binnen deze context.

01:28:26

Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw Sloot.

01:28:29

Mevrouw Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): Dank u, voorzitter. Ik begrijp heel goed 
wat de wethouder zegt. Het verhaal van die maatschappelijke coalitie is ook prachtig, maar 
dat is het resultaat waar je naartoe wil, het is je doel. Waar ik het over heb, is dat in de fase 
van de afgelopen tijd een aantal bewonersorganisatie en officiële platforms zich niet kunnen 
herkennen in het verhaal dat er goed met ze is gecommuniceerd over deze 
wijkvernieuwingsplannen. Daarom vroeg ik, bent u daarvan op de hoogte en bent u er al 
mee bezig om die contacten vlot te trekken? Die mensen hebben we namelijk nodig om 
uiteindelijk tot die resultaten te komen, zodat het in het DNA terecht gaat komen, waar u 
het net over heeft.

01:29:14

Voorzitter: De wethouder.

01:29:16

De heer Eikenaar: Wat mij betreft is een maatschappelijke coalitie geen doel. De 
maatschappelijke coalitie is een middel. Het is een middel om te bereiken wat ik net 
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beschreef. Niet alleen, omdat wij dan dat commitment hebben, maar de organisaties die bij 
de maatschappelijke coalitie betrokken zijn dat commitment op die manier ook hebben en 
ook onderdeel worden van die wijk en ook onderdeel van het DNA van die wijk. Ik weet niet 
exact, over welke organisaties we het hebben, maar in algemene zin kan ik zeggen dat het te
allen tijde de bedoeling is om mensen er goed bij te betrekken en om mensen een stem te 
geven. Onderdeel van het DNA worden is daar belangrijk in, maar het andere element is dat 
mensen mee kunnen spreken. Dat wordt overigens ook gestimuleerd, als je onderdeel van 
het DNA bent, want dan heb je dat dagelijks contact beter. Dan ben je niet een anonieme 
overheid en dan voelen mensen zich ook meer geneigd om zich ergens mee te bemoeien. 
Het is namelijk alleen maar toe te juichen als mensen zich bemoeien met de wijk. Dat is iets 
wat we willen bereiken, dat mensen zien dat er in hun wijk geïnvesteerd wordt en dat men 
het ook waard vindt om zich daar tegenaan te bemoeien. Ik zou dat dus alleen maar willen 
stimuleren. Dat is mijn oproep. Echter, ook je medeverantwoordelijk te voelen voor je eigen 
wijk is erg belangrijk. Dat is volgens mij ook iets wat je stimuleert op het moment dat je 
onderdeel wordt van het DNA van de wijk.

01:30:38

De heer Eikenaar: Volgens mij heb ik er nu genoeg over gezegd, anders begin ik mezelf te 
herhalen. De PvdA vroeg specifiek over de basisbanen. Ik denk eerlijk gezegd dat van nature 
bij de basisbanen al grotendeels of in ieder geval meer de nadruk op de noordelijke wijken 
ligt, omdat dat daar automatisch meer tot stand komt. Ik denk dat u wat dat betreft redelijk 
op uw wenken bediend wordt, eerlijk gezegd. In algemene zin kan ik zeker zeggen, dat geldt 
ook voor armoedebeleid, dat we dat meer richten op die noordelijke wijken. Het is ook 
expliciet in de coalitieafspraken geschreven dat we ons beleid meer richten op die wijken. 
Dat wil niet zeggen dat we de andere wijken in de steek laten, maar het is wel dat daar de 
extra investeringen plaatsvinden.

01:31:29

De heer Eikenaar: De ChristenUnie bracht wel iets interessants in, waar ik het ook wel mee 
eens ben. Dat ging over die pilots. Uit mijn verhaal wordt ook wel duidelijk dat ik de fase van 
de pilots een beetje voorbij wil. Dat het niet gaat om een project hier en een project daar, 
hoe mooi die projecten soms ook zijn, maar dat het erom gaat dat je er structureel bent en 
dat je structureel zaken naar een hoger plan trekt. Dat je soms begint met een pilot is prima.
Soms begin je met een experiment om te kijken hoe het werkt, maar altijd met het doel om 
dit structureel te doen en niet dat je daarna weer terugtrekt. Even kijken. Ik heb de indruk 
dat ik nu alles wel heb besproken.

01:32:19

Voorzitter: Ik kijk even rond in de zaal of er fracties wat willen toevoegen. De heer Dijk.

01:32:24

De heer Dijk (SP): Voorzitter, nog één punt. De wethouder had het inderdaad ook even heel 
kort over taal. Ik heb een aantal ideeën over hoe we dat zouden kunnen doen. Ik ben wel 
benieuwd naar de ideeën van het college en of dat een beetje overeenkomt of dat ik 
plannen moet gaan maken.

01:32:44

Voorzitter: De heer Eikenaar.
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01:32:46

De heer Eikenaar: Voorzitter, ik vermoed zomaar dat de ideeën redelijk overeenkomen. Ik 
ken echter uw ideeën niet exact, dus dat wordt wat ingewikkeld.

01:32:58

Voorzitter: Dan kijk ik nog even de zaal rond en dan concludeer ik dat de fracties vinden dat 
er goed op hun punten is ingegaan, dus dank daarvoor aan het college. Dan stel ik voor dat 
we nu de bespreking gaan afronden.

01:33:18

De heer Dijk (SP): Voorzitter?

01:33:19

Voorzitter: De heer Dijk.

01:33:20

De heer Dijk (SP): Ik had vooraf al contact gehad met de Partij voor de Dieren en de Partij van
de Arbeid over een voorstel voor een tandartsbus of tandartsen op scholen. Ik hoorde van 
het college dat daar wel wat middelen voor zijn, dus ik moet even kijken of ik daar in de raad
een voorstel voor wil doen.

01:33:41

Voorzitter: Goed, dan weten de partijen dat het waarschijnlijk een motie vreemd gaat 
worden. Die zullen we tegemoetzien, als die er aankomt. Graag tijdig inleveren. Dan sluit ik 
hiermee de vergadering. Dank u voor uw inbreng en fijne avond.

22


	Wijkvernieuwing

