
 

Initiatiefvoorstel: Welkomstpakket nieuwe inwoners Groningen 

Inleiding 
Iedereen die komt wonen in onze mooie stad wordt nu welkom geheten met een eenvoudige 
brief. Dit initiatiefvoorstel roept op nieuwe inwoners welkom te heten met een echt Gronings 
welkompakket. Naast een warm welkom voor nieuwe inwoners kan dit ook zorgen voor extra 
impuls voor de horeca, lokale winkels en zorgt het voor meer inschrijvingen in onze 
gemeente. 
 
Een welkomstpakket is in veel gemeente een normale zaak. Gemeentes als Utrechtse 
Heuvelrug, Goeree-Overflakkee, Heerlen, Uithoorn hebben een pakket variërend van 
boekjes en kaartjes en waardebonnen voor lokale horeca. De gemeente Tilburg gaat verder 
en verwelkomt de inwoners naast informatie en kaarten met een boek, een bioscoop kaartje 
en verschillende kortingsbonnen. Een welkomstpakket kan op heel veel verschillende 
manieren gevuld worden. Dit kan met lokale producten, waardebonnen voor bijvoorbeeld 
horeca of culturele instellingen en informatievoorziening zijn allemaal mogelijkheden.  
 
De samenstelling van het pakket hoeft de gemeente niet alleen te doen. Dat kan worden 
samengesteld samen met belangrijke partijen in Groningen. Partijen als de City club 
Groningen, Marketing Groningen,  de Koninklijke Horeca Groningen en meer. Daarnaast is 
het mogelijk het pakket per wijk te differentiëren en in gesprek te gaan met wijkraden en 
buurtorganisaties. Al deze organisaties kunnen worden betrokken worden bij het vullen van 
het welkomstpakket.  
 

Financiën  
Een belangrijk onderdeel van dit voorstel is de financiële onderbouwing. Er zijn per jaar rond 
de 25.000 personen die zich inschrijven in de gemeente Groningen. Echter, het uitdelen van 
een gratis pakket hoeft de gemeente geen geld te kosten. Hieronder leggen wij uit waarom. 
 
Er ligt een enorm potentieel voor de gemeente Groningen. We krijgen per jaar voor circa 
6000 inwoners geen bijdrage vanuit het rijk. Dit zijn zogenaamde spookstudenten, studenten 
die zich niet hebben ingeschreven in onze gemeente. Dit komt neer op gemiste inkomsten 
voor de gemeente Groningen van circa 10,5 miljoen euro. 
 
Achtergrond 

 
Sinds de afschaffing van de basisbeurs in 2016 is er minder stimulans om je in te schrijven 
op je woonadres tijdens je studententijd. De gemeente Groningen zet zich op dit moment in 
om zo veel mogelijk studenten wonend in Groningen zich te laten inschrijven. Dat gebeurt 
onder andere door voorlichting via de kennisinstellingen en door een informatiestand tijdens 
de Keiweek. Uit ervaringen vanuit de fractie en onderzoeken uit andere studentensteden is 
er een sterk vermoeden ontstaan dat ondanks de inzet, er een groot gedeelte van studenten 
in Groningen niet ingeschreven staat bij de gemeente. Na aanleiding van dit vermoeden is 
de denktank van Student & Stad een onderzoek gestart. 

 
Vanaf het jaar dat de basisbeurs is afgeschaft zijn er meer dan 10.000 studenten minder 
ingeschreven in Groningen. Dit ondanks dat het aantal studenten per jaar is blijven 
toenemen. Het percentage studenten die zich hebben ingeschreven in Groningen is de 
laatste jaren iets toegenomen maar nog steeds fors lager dan voor de invoering van de 
basisbeurs. In 2015 en 2020 waren dit respectievelijk 64,1% en 54%, te zien in tabel 1. Dit 
verschil van 10,1% betekend dat er 6.379 studenten niet ingeschreven staan. Dit is niet met 



zekerheid te stellen, aangezien het percentage uitwonende studenten niet gelijk is gebleven. 
Om de bewering dat rond de 6000 studenten niet staan ingeschreven te bevestigen, is extra 
onderzoek nodig. 
 

 
Tabel 1 
 
Onderzoeks methode 

De denktank van Student & Stad heeft een enquête onder studenten in Groningen verspreid. 
De enquête is door middel van whatsapp en sociale media verspreid en door 121 studenten 
ingevuld. De enquête heeft als doel in kaart te brengen hoe groot gedeelte van de gemeente 
Groningen zich niet heeft ingeschreven en de reden voor het niet inschrijven te achterhalen. 
 
Resultaten 
Uit de resultaten blijkt dat 15,8% van de studenten die 
in Groningen woont niet is ingeschreven.  
 
Genoemde redenen zijn samen te vatten in de 
volgende kernwoorden en zinnen:  

- Onwetendheid 
- Vergeten 
- Geen interesse 
- Geen aanleiding of reden om het te doen 
- Liever post ontvangen bij ouders.  

 
Relevantie 
Niet ingeschreven inwoners van Groningen is voor het individu en voor de gemeente een 
probleem. Voor het individu is het een probleem, omdat de inwoner zich niet kan inschrijven 
bij een huisarts of tandarts, hij/zij geen post ontvangt van overheden op zijn huidige adres, 
hij/zij geen stemrecht heeft in de gemeente en het risico loopt op een boete van 325 euro.  

 
Voor de gemeente is dit financieel nadelig omdat de gemeente per inwoner geld krijgt uit het 
gemeentefonds. In 2019 was dit gemiddeld 1.746 euro per inwoner per jaar in Nederland1. 
Daarnaast zijn bevolkingscijfers hierdoor minder accuraat en kan het onveilig zijn als er niet 
goed in kaart is hoeveel mensen er op een adres wonen, bijvoorbeeld voor de brandweer. 
 
Hoger de bijdrage, hoger de inkomsten 
Een pakket kost de gemeente geld. De vraag is hoeveel extra studenten bereidt zijn zich in 
te schrijven waardoor er extra inkomsten tegenover staan. Wij gaan er vanuit dat hoe hoger 
de waarde van het pakket, hoe hoger het extra aantal inschrijvingen zal zijn. De waarde van 
een pakket ligt voor ons zeker nog niet vast, we gaan daar graag met andere partijen mee in 
gesprek! Hieronder enkele rekenvoorbeelden. 
 
Rekenvoorbeeld 1: Wanneer het welkomstpakket inclusief ambtelijk werk en andere vaste 
kosten 40 euro per persoon kost, kost dit de gemeente 1.024.760 euro per jaar (25.594 * 40 

 
1 https://www.rijksbegroting.nl/2019/voorbereiding/begroting,kst248587_9.html 
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= 1024.760). Als dit 9.8% van de inwoners van Groningen die niet ingeschreven staan 
motiveert om zich wel in te schrijven, zijn de extra inkomsten gelijk aan de kosten. 
 
Rekenvoorbeeld 2: Wanneer het welkomstpakket inclusief ambtelijk werk en andere vaste 
kosten 100 euro per persoon kost, kost dit de gemeente 2.559.400 euro per jaar (25.594 * 
100=2.559.400). Als dit rond de 69% van de inwoners van Groningen die niet ingeschreven 
staan motiveert (aanname gebaseerd op de resultaten uit het onderzoek) om zich wel in te 
schrijven, zijn de extra inkomsten 7.250.000. Dit geeft een netto resultaat van 4.685.600 
euro. 

 

Het voorstel 

De raad van de gemeente Groningen, gezien het initiatiefvoorstel Welkomstpakket van de 

fracties van Student & Stad, etc. besluit; 

het college van B&W de volgende opdracht te geven: 

- te onderzoeken of een welkomstpakket financieel en technisch haalbaar is voor de 

gemeente Groningen; 

en zo mogelijk:  

- tot een voorstel te komen voor een welkomstpakket voor alle nieuwe inwoners van 

Groningen; 

- de financiën op termijn ten minste maar niet beperkt tot kostenneutraal te laten zijn; 

- hierin alle relevante partijen te betrekken zoals onder andere City club Groningen, 

Marketing Groningen, de Koninklijke Horeca Groningen, wijkraden en 

buurtorganisaties; 

- mee te nemen dat het belangrijk is dat inwoners die op dit moment niet staan 

ingeschreven door dit pakket worden verleidt zich in te schrijven in de gemeente 

Groningen. 
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