
POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 15 FEBRUARI 2023 21.00 UUR

Voorzitter: C. Nieuwenhout (GroenLinks)
Namens de raad: P. Swart (GroenLinks), R. Gierkink (PvdA), M. Gietema (D66), J. Bosma 
(PvdD), A. Sijbolts (Stadspartij 100%), F. Mertens (SP), E. Akkerman (VVD), F. de Knijff (S&S), 
R. van der Heide (CU), E. Bernabela (PvhN), K. Blauw (PVV)
Namens het college: M. Molema (wethouder)
Namens de griffie: W. Bierman

Regiovisie Gezonde Groningers Gezonde Zorg
00:14:19

Voorzitter: Dames en heren, welkom allemaal vanavond bij de meningsvormende sessie over
de collegebrief Regiovisie Gezonde Groningers Gezonde Zorg. Ik leg zo meteen de rest uit, 
maar voordat ik dat doe, wil de wethouder graag even het woord. Dus dat krijgt ze bij deze.

00:14:39

Mevrouw Molema: Dankjewel. Ik begreep dat het wat zoeken was naar hoe dit stuk op de 
agenda staat en wat de status is. Ik denk dat het goed is om daarmee te beginnen. Het stuk 
is geagendeerd door de Agendacommissie en de status is dat het college het al vast heeft 
gesteld. Dat hebben wij niet alleen gedaan, maar alle tien colleges in Groningen met 
daarnaast een heel aantal maatschappelijke organisaties, zoals: ziekenhuizen, huisartsen, 
Lentis, diverse welzijnspartners en onderwijsinstellingen. De Regiovisie is een gezamenlijk 
product vanuit veel verschillende partijen. Op dit moment zijn we bezig met de 
concretisering. U kan mij vanavond dingen meegeven waarvan u zegt: "Houdt daar rekening 
mee." Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn de stand van zaken van een aantal thema's in 
ons lokaal gezondheidsbeleid. Dit wordt eind maart begin april geagendeerd. Bij de 
bespreking van het lokaal gezondheidsbeleid hebben we afgesproken om wat meer over de 
data en de voortgang te vertellen. U zou kunnen overwegen om dan uw vragen te stellen, 
omdat dat dan het lokale gedeelte op de agenda staat. Als u andere dingen wilt meegeven, 
kan dat maar ik denk dat het - in dit gesprek met elkaar - helpt om een gevoel te krijgen bij 
hoe dit tot stand is gekomen, met welke partijen en wat de status is op dit moment.

00:16:09

Voorzitter: Hartelijk dank. Ik hoorde op de wandelgangen al de vraag: wat is de bedoeling 
van deze avond? Hopelijk is het daarmee iets duidelijker. We hebben vanavond negentig 
minuten de tijd, dus vier minuten per fractie exclusief interrupties en zestig minuten voor 
het college. Het is niet erg als de tijd niet volledig gebruikt wordt. Het is een 
meningsvormende sessie, stel dus vooral politieke en niet zozeer technische vragen. Ga met 
elkaar in politieke discussie, want daar is vanavond voor bedoeld. In de voorbereidingsmemo
werd al aangekondigd dat er twee termijnen zijn: in de eerste termijn kan je kort uitleggen 
wat je politieke standpunt is en politieke vragen stellen. Daarna geeft de wethouder daar 
kort antwoord op. In tweede termijn zullen we ons meer verdiepen: wat is de kern? 
Misschien is dit bij een collegebrief wat minder aan de hand dan bij andere stukken, en dus 
kijken we even hoe de avond gaat. In principe zijn er dus twee termijnen en als u moties 
heeft op dit onderwerp, bekijken we deze in de tweede termijn. Er heeft zich één inspreker 
gemeld, en dat is Marlieke de Jonge namens de werkgroep Toegankelijk Groningen. U heeft 
drie minuten om u tot de raad te richten en uw visie kenbaar te maken.
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00:18:10

Mevrouw De Jonge: Als werkgroep Toegankelijk Groningen, beperken we ons meestal tot 
gemeentebeleid maar deze Regiovisie raakt de gezondheidsvisie, preventieakkoord en nog 
veel meer. Daarom vinden wij het best een beetje pijnlijk en zorgelijk dat we in deze visie 
weer helemaal niet in beeld zijn als burgers met een handicap of beperking, en dit terwijl 
leven met een beperking of chronische ziekte echter een groot risico meebrengt op verlies 
van gezonde levensjaren, gemiddeld zo'n acht tot tien jaar. En dit gestapeld op de andere 
factoren die voor iedereen gelden, zoals: armoede, slechte woonkwaliteit en aardbevingen. 
Terwijl ons leven en gedrag meebepalend is voor het al dan niet toegankelijk houden van het
zorgsysteem, zijn we noodgedwongen vaak grootverbruikers van zorg, WMO-voorzieningen 
en allerlei bijzondere regelingen. Dat is geen vrije keuze. Wij hebben liever gewoon werk dan
een dagbesteding. We wonen liever min of meer zelfstandig met behoud van eigen regie 
dan 24-uurszorg in het regime van anderen. We spelen graag in dezelfde speeltuin, maken 
graag gebruik van dezelfde leefstijlprogramma's en sportvoorzieningen als onze 
medeburgers. Dat betekent dus dat er meer moet gebeuren dan een verregaande 
samenwerking tussen het sociale en medische domein. Dat betekent dat de samenleving op 
alle fronten ruimte moet maken en de zorg toegankelijk moet zijn voor onze en andere 
diversiteit. Ik noem dat bewuste inclusie, en is niet iets wat vanzelf gaat. Ik vind het 
belangrijk dat in deze, en toekomstige, nota's de leefwereld van burgers als het vertrekpunt 
voor het beleid wordt genomen en niet weer een nieuw standaardmodel voor de burger. Op
dit moment is de wijkburger populair, maar zo leeft niet iedere burger. Ik woon tussen twee 
studentenpanden, en niemand doet daar iets voor de wijk. Ik noem dat voorwaardelijk 
burgerschap waarbij je mag meepraten en in beeld komt als het plaatje past. Zo werkt het 
niet, want zo kweek je - wat ik met een mooi woord noem - beleidsresistente burgers. En die
doen het niet, ze haken af en hebben er geen vertrouwen meer in. En ik dacht dat we net 
doen willen laten kantelen.

00:20:57

Voorzitter: Kunt u tot een afronding komen?

00:20:59

Mevrouw De Jonge: Mensen met een handicap of beperking willen ontzettend graag 
meedoen en helpen om dat zorginfarct te voorkomen, maar geef ons de kans. Het moet dus 
breed.

00:21:12

Voorzitter: Hartelijk dank. Ik kijk even rond, heeft iemand van de raadsleden vragen aan 
mevrouw De Jonge?

00:21:20

Mevrouw De Jonge: Ik moet zeggen dat je weinig kritiek kan hebben op de nota an sich, 
maar het gaat om het vervolg. En ik denk dat als je niet in beeld bent, je ook gemist zal 
worden bij de uitvoering.

00:21:39

Herman: Als je niet in beeld bent, kom je niet in beeld.

00:21:41

Voorzitter: Zo is het. Ik zie geen specifieke vragen. Dan wil ik u, en uw collega Herman, 
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bedanken voor uw komst. Fijn dat jullie er zijn. We beginnen met de eerste termijn. Welke 
fractie heeft de politieke vragen of wil zijn woordvoering kenbaar maken? De VVD.

00:22:14

Mevrouw Akkerman: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de extra 
toelichting en aan mevrouw De Jonge voor de toelichting van de werkgroep 
Toegankelijkheid. Ik wou even beginnen met een citaat uit het stuk: "Inspiratie brengen, 
hechter samenwerken, de dialoog met de samenleving aangaan, kiezen, doelstellingen 
vastleggen, ons verbinden aan die doelstellingen en aan de gevolgen die eruit voortvloeien. 
Er staat ons veel te doen in een complexe context met een financieel stelsel dat onze visie 
nog niet ondersteund in een situatie die nu al urgente uitdagingen kent." Onze vraag aan het
college is: hoe wordt de Groninger hier gezonder van? De wethouder heeft al een beetje het 
gras voor mijn voeten weggemaaid door te zeggen dat we dit nog concretiseren, maar je wil 
al wel een visie kunnen zien. Tegelijkertijd delen wij wat de inspreker zegt: je kan er niets op 
tegen hebben, maar het zegt ook niet zoveel. We hopen dat de concretisering dit wel doet. 
We hebben de kans om wat mee te geven. We hebben al vaker benoemd - en blijven dit 
benoemen - dat ondanks dat je je focust op daar waar de problemen liggen - in de 
Noordelijke en afstandswijken, wat ook provinciaal benoemd wordt - mag je de andere 
wijken niet vergeten waarin mensen wonen die ook gezond willen zijn of gezonder kunnen 
worden. Dat is vanuit de werkgroep Toegankelijkheid misschien wel het signaal: je moet je 
focussen daar waar de problemen zitten, maar ondertussen niemand vergeten. Het is 
misschien een idee om inspiratie op te doen bij mensen die in zo'n achterstandsituatie zitten
en waarbij zo'n gezonde levensstijl wel lukt. Bij hen kan je wellicht zien hoe dit aan te pakken
en te verbeteren. Dank u wel.

00:23:58

Voorzitter: Hartelijk dank. De Partij voor de Dieren.

00:24:03

Mevrouw Bosma: Dankjewel voor het woord. Wij zijn over het algemeen heel tevreden over 
deze Regiovisie. We zijn blij dat het breed is opgezet, zowel provinciaal als met vele 
organisaties. We hebben een aantal vragen over de verschillende thema's. Als eerste over de
gezonde luchtkwaliteit: in Groningen is de luchtkwaliteit momenteel erg slecht. We hebben 
het hier over de Europese richtlijnen die minder streng zijn dan de WHO-normen. We 
werken nu met stookalerts doorheen alle provincies, waarbij er wordt opgeroepen om 
minder te stoken maar er zijn veel signalen dat deze alerts niet worden nageleefd. Hierdoor 
rijst de vraag: wat kunnen we nog meer doen om aan die schone luchtkwaliteit te komen? 
Gemeentes kunnen, volgens de staatssecretaris, met een pilot een stookverbod instellen 
wat door de Rijksoverheid wordt ondersteund. Ik ben benieuwd hoe het college naar deze 
oplossing kijkt. Daaraan gerelateerd is er de campagne Houtrook van de GGD. Deze zou in 
2022 beginnen, maar is nog niet van start gegaan. Vraag aan de wethouder: wanneer begint 
deze? De eiwittransitie: een gezond milieu hangt wat ons betreft samen met gezonde 
mensen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op gezond, duurzaam en eten. Plantaardig 
eten in zorginstellingen - zoals revalidatiecentra, verpleeg- en ziekenhuizen - blijft lastig voor 
patiënten die dit willen. Wij denken hierbij aan gesprekken met partners om hen duidelijk te 
maken dat we hier graag verandering in willen zien. We hopen hierop een toezegging van de
wethouder dat het college de urgentie van de voedseltransitie onder de aandacht brengt bij 
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de ketenpartens, zijnde zieken- verpleeghuizen. Tot slot dank aan de werkgroep 
Toegankelijk Groningen voor hun bijdrage. Dat houdt ons scherp.

00:26:05

Voorzitter: Hartelijk dank. Woordvoering of vraag?

00:26:13

Mevrouw Bernabela: Bedankt, voorzitter. De Partij voor het Noorden vindt het positief dat 
de gemeente, de provincie en de organisaties die deelnemen aan het POG en Groningen 
Beter de handen ineen hebben geslagen en een Regiovisie hebben opgesteld. In deze brief 
lezen we over verschillende projecten om de gezondheid te verbeteren. Helaas is het niet zo 
best gesteld met de gezondheid van veel Groningers door armoede en de sociale 
leefomgeving waarin zij verkeren. Dank voor de insprekers. Naast het feit dat de groep 
mensen met een beperking niet genoemd wordt, mis ik nog drie andere punten. Ten eerste 
wordt er niet gesproken over lokale en burgerinitiatieven op het gebied van positieve 
gezondheid. Ten tweede ontbreekt de mantelzorg, het nabuurschap en de begeleiding 
daarvan. Mantelzorgers zijn vaak overbelast omdat zij dit naast hun eigen werk en dagelijkse
bezigheden moeten doen. Nabuurschap vergroot de sociale cohesie en helpt dat mensen 
zich minder eenzaam voelen. Dat zijn twee dingen, maar er zijn veel meer. Ten derde 
ontbreekt de visie op gezonde voeding en de eiwittransitie, wat ook al werd aangestipt door 
de Partij voor de Dieren. Het is bewezen dat gezonde voeding de basis is voor een gezonde 
leefstijl. Het zou mooi zijn als daaraan meer aandacht in de visie besteed wordt. Onze vragen
zijn: worden Humanitas en lokale en burgerinitiatieven meegenomen in de plannen? Komt 
er een aparte visie voor gezonde voeding en de eiwittransitie? Zijn de zorgverzekeringen 
betrokken? Dat was het, voorzitter.

00:27:56

Voorzitter: Hartelijk dank. Wie mag ik het woord geven? De PvdA.

00:28:10

Mevrouw Gierkink: Deze visie geeft een paar richtingen aan die wij als PvdA van harte 
ondersteunen. Goed zorgen voor onze zorgmedewerkers, minder marktwerking, meer 
samenwerking in de zorg en niet alleen met een broccoli staan zwaaien voor de klas, maar 
de omstandigheden waardoor mensen minder gezond zijn - zoals armoede - aanpakken. 
Deze analyses zijn niet per se gloednieuw, en daarom zouden we van de wethouder willen 
weten wat dit nieuwe visiestuk, met weer nieuwe actielijnen die allemaal uitgewerkt 
moeten worden, echt gaat betekenen voor onze inwoners. De vraag is: moeten we een hele 
bureaucratische laag toevoegen en eeuwig stechelen in nieuwe taskforces, werkgroepen en 
festivals? We weten dat er een regionale governancelaag moet komen voor middelen vanuit
het integraal zorgakkoord, maar we vragen ons af: was er ook een mogelijkheid om aan te 
sluiten bij een al bestaande structuur, zoals die voor de jeugdhulp wat we regionaal 
organiseren en waarin de integraliteit werd meegenomen? Ik zou van de wethouder willen 
weten hoe deze visie concreet gaat bijdragen aan het verkleinen van de 
gezondheidsverschillen zowel binnen onze gemeente als in de hele regio. We hebben dit 
onlangs kunnen lezen in de uitgekomen Kankeratlas. In mijn eerste termijn wil ik aandacht 
vragen voor onze zorgmedewerkers die dubbelzien van de administratieve lasten. Als het 
aan de PvdA ligt, besteedt de zorgprofessional 95 procent van de tijd aan uitvoering van de 
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zorg. Daarom wil ik de wethouder vragen om lef te tonen, grotendeels de verantwoording 
los te laten en achteraf te toetsen op resultaat en kwaliteit, zodat er meer ruimte komt voor 
maatwerk en onze zorgprofessionals kunnen doen waar ze daadwerkelijk voor opgeleid zijn. 
De rest van mijn punten hoort u in tweede termijn.

00:30:11

Voorzitter: Hartelijk dank. Welke fractie mag ik dan het woord geven? Gaat uw gang.

00:30:17

Mevrouw Van der Heide: Dank u wel. Allereerst vindt de ChristenUnie-fractie het mooi dat 
we vanavond met elkaar dit document bespreken. Bedankt voor de toelichting van de 
wethouder daarop. Uit ieder onderzoek blijkt dat dit onderwerp bij uitstek een onderwerp is
waar veel winst valt te behalen als samenleving, waardoor we de zorgkosten kunnen 
drukken en de hulpvraag afneemt. De toelichting van de werkgroep was een mooie 
aanvulling want nu weten we dat mensen niet per se een hulpvraag hebben, maar niet 
anders kunnen door de wijze waarop het nu georganiseerd is. We hebben een aantal vragen.
Er valt niet veel aan te merken op het visiedocument an sich want er staan mooie plannen 
in. We zijn wel benieuwd: hoe kijken we concreet naar de behoeften van de inwoners? Hoe 
kunnen we hen ertoe bewegen om gezonder te leven? Dat wordt niet beschreven maar is 
wel belangrijk als je iets wil inrichten. In het document worden verschillende aspecten van 
gezondheid genoemd, maar niet vanuit de positieve gezondheid. We zijn benieuwd of die 
invalshoek gebruikt kan worden waardoor het document vollediger wordt en we breder 
kunnen kijken naar Gezond Groningen. We missen het specifiek benoemen van groepen - 
zoals statushouders - die extra aandacht verdienen, wat de werkgroep Toegankelijk 
Groningen ook al aangaf. Zoals het in het document staat, is dit een zaak van de lange adem,
maar we zijn benieuwd of het al duidelijk is welke concrete belemmeringen er zijn voor 
mensen om gezonder te leven? Hoe kunnen we dicht bij de burger en in kleine stapjes naar 
een oplossing werken? De financiële positie werd net ook al even benoemd, maar in het 
document worden geen bedragen genoemd en het is niet duidelijk welk geld er gemist 
wordt en waar dit vandaan moet komen. We vinden de regioaanpak heel mooi, maar zijn 
benieuwd hoe we dit dicht bij de burger kunnen brengen. Dat was het.

00:32:53

Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Gaat uw gang.

00:32:58

De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Dank aan de wethouder voor de toelichting vooraf. 
Dat maakt het mij iets makkelijker, moet ik eerlijk toegeven. Het is een pijnlijke constatering 
dat de gezondheid van inwoners, en met name in de regio Noord-Nederland, ver achterblijft 
op het landelijk gemiddelde. Daarom is het in onze ogen goed dat wij als regio een visie 
neerleggen. De visie is niet het sluitstuk of einde, maar slechts het begin. Wij willen op een 
aantal punten iets meegeven, nu in eerste en straks in tweede termijn. In het stuk lees je dat
er veel overleg geweest is met de regio, de bewonersinitiatieven en de maatschappelijke 
partners. Maar als ik de insprekers goed begrijp, werd er met hen niet gesproken en komt de
aandacht - die ze vaak aan onze raad vragen - onvoldoende terug in deze visie. Tevens komt 
de urgentie die onze raad al jaren heeft voor deze doelgroepen - en ik wil liever niet over 
doelgroepen spreken, want het zijn inwoners - niet terug in de voorliggende stukken. Ik wil 

5



de wethouder uitnodigen om daar uitgebreid op te reflecteren. Wat ons betreft moet 
welzijn boven welvaart gaan, maar ik heb al eerder gezegd dat dit in de regio onvoldoende 
van de grond komt. Het gaat hierbij over investeren in groen, ruimte en misschien ook wel in
rust. Daarin is een goede bereikbaarheid met het OV belangrijk zodat je steeds kan komen 
naar waar je wil zijn. Maar goed, daar ligt een taak voor de Rijksoverheid. Het punt over 
bestuurlijke samenwerkingsverbanden, overlegstructuren en een taskforce met bestuurlijke 
trekkers leest als meer bureaucratie. Dat is, denk ik, niet de intentie van de Regiovisie. Onze 
vraag is: is dit het antwoord op de steeds complexer wordende maatschappelijke 
vraagstukken? Dat sluit ook aan bij het pleidooi van de PvdA om die zorg dichterbij te 
organiseren, want dat is ook onze ambitie. Het gaat hier ook over ouderenzorg, en daar kom 
ik in tweede termijn even op terug. We vroegen ons af - en ik hoop dat de wethouder 
daarop een antwoord heeft - of dit de totaalvisie van de regio is? Ik hoop eerlijk gezegd niet, 
want op pagina vier lezen we: het leven van medische zorg, mensen perspectief bieden en 
een onderdeel te laten zijn van de samenleving. Dat is heel belangrijk. Ik lees ook om met 
zowel de patiënt, de familie als het netwerk eromheen in gesprek te gaan, en dat is altijd 
goed. Volgens mij doen onze wijkteams dat, want het is goed om tot op zekere hoogte mee 
te kijken achter die voordeur om zo zorg op maat te leveren. In het stuk staat dat de 
financiële druk hoog is. Ik citeer: "Minder hospitaliseren, meer zelfredzaamheid, 
gemeenschapskracht, ruimte voor de vraag achter de zorgvraag en minder snel behandelen. 
Dit vraagt om een samenleving die hiervoor openstaat."

00:36:35

Voorzitter: Ik wijs u erop dat u nog een halve minuut spreektijd heeft.

00:36:40

De heer Sijbolts: Dan stop ik. Het leest alsof de financiële uitdaging meer leidend is dan... hoe
had ik dit bedacht? Ik kom er straks op terug, voorzitter.

00:36:59

Voorzitter: Mooie cliffhanger. Ik geef nu de SP het woord.

00:37:04

Mevrouw Mertens: In de Regiovisie staan een hele hoop zinnige punten die we als SP 
ondersteunen, want het is hard nodig om als regio samen te werken op dit onderwerp. 
Groningen heeft slechte cijfers qua gezondheid. Daarin zitten grote verschillen door met 
name sociaaleconomische factoren zoals een lager inkomen, een andere opleiding of een 
beperking. Erg goed dat hiervoor aandacht is in dit stuk. Ook preventie komt meerdere 
malen terug. Dit is geen individueel probleem - zoals men ons vaak wil doen geloven - maar 
komt voort uit sociaaleconomische problemen. Men kan veel aan preventie doen, maar 
zolang chips goedkoper is dan broccoli heeft het niet zoveel zin. Dat geldt ook voor de 
mentale problematiek met name bij jongeren. Ik vraag me af hoe het college deze 
samenhang ziet en wat ze denken dat we hieraan kunnen doen. We horen terug dat de zorg 
de komende jaren onder druk komt te staan. Er wordt beschreven dat deze schaarste leidt 
tot afnemende solidariteit in de zorg. Wij delen dat, maar denken dat de grote afname in 
deze solidariteit vooral het gevolg is van hoe wij de zorg financieren. Dat is de reden waarom
mijn partij zich altijd heeft verzet tegen marktwerking in de zorg: als je zorginstellingen 
betaald en behandelt als bedrijven, moet je niet raar opkijken als ze zich zo gedragen. Dat is 
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de reden waarom we gepleit hebben voor het Nationaal Zorgfonds. We zien nog meerdere 
onderdelen in dit plan. Er wordt genoemd 'van concurrentie naar samenwerking'. Maar wij 
denken dat dit enkel haalbaar en uitvoerbaar is als de zorg niet betaald wordt per 
behandeling, maar er ingezet wordt op preventie binnen een ander financieel systeem. We 
vragen ons af hoe het college dit ziet en of zij bereid is om samen met andere regionale 
partijen te lobbyen voor een ander financieel systeem zodat we dit plan gezamenlijk kunnen 
uitvoeren.

00:39:12

Voorzitter: Hartelijk dank. Student en Stad.

00:39:18

De heer De Knijff: Dank u wel. Een aantal punten zijn al gemaakt. Ik houd het kort. Deze visie 
roept op tot meer samenwerking met de betrokken instanties. Dat is heel goed. Maar, en 
het is al aangestipt, we zitten in een landelijk financieel zorgverzekeringsstelsel waar wij zelf 
niet veel aan kunnen veranderen. Daardoor zijn we afhankelijk van de zorgverzekeraars en 
hebben we hen nodig. Het is dan ook opmerkelijk dat enkel Menzis betrokken was bij de 
totstandkoming van dit stuk. Kan de wethouder uitleggen waarom er enkel met deze 
zorgverzekeraar werd gesproken? Is het niet verstandiger om in het vervolg met meerdere 
zorgverzekeraars, een overkoepelend orgaan of een afvaardiging ervan in gesprek te gaan? 
Zodat alle zorgverzekeraars hierin mee kunnen gaan, want anders wordt het misschien 
financieel wel een lastig verhaal, zoals in deze visie ook beschreven wordt. Tot zover.

00:40:31

Voorzitter: Hartelijk dank. D66.

00:40:35

Mevrouw Gietema: Dank voorzitter. Ik wil even kort stilstaan bij het feit dat dat deze 
Regiovisie tot stand is gekomen met veel partijen en verschillende culturen. Dat deze 
mijlpaal bereikt werd is een felicitatie waard. Het stuk dateert van juni, maar dat er na het 
reces zoveel partijen hieronder hun naam zetten, is een dikke pluim waard en iets wat de 
Groningers verdienen. De uitdagingen zijn groot. We vertegenwoordigen - in ieder geval ik - 
alle inwoners van de gemeente Groningen, maar het voelt wel wat groter nu. We zijn de 
grootste gemeente in de regio Groningen en moeten er dan ook voor gaan staan. Het stuk 
spreekt die gezamenlijkheid uit. Er zijn een aantal aandachtspunten die ik zou willen 
meenemen voor de concretiseringsslag. Volgens mij moet er nog steeds veel werk verzet 
worden en daar wordt volop ingezet. Het eerste punt gaat over de leefomgeving en leefstijl. 
Naar mijn idee zijn er algemene knoppen waaraan we kunnen draaien. Ik vroeg me af of er 
bij de partijen een aantal knoppen op tafel liggen over hoe we de leefstijl en -omgeving 
meteen kunnen aanpassen. Het stuk zegt dat erop een aantal punten nog onderzoek nodig 
is, maar er is al veel bekend. We constateren met z'n allen dat het niet goed gaat met de 
gezondheid van de Groningers. Als D66 zien we graag een lerende uitvoering waarin we 
doen, denken en door ontwikkelen. We horen graag van het college hoe zij dit zien. We 
hebben heel mooie living labs in Groningen en Oldambt met hele mooie uitkomsten op het 
stukje leefomgeving en leefstijl. We vroegen ons af of daar actief op wordt voortgebouwd? 
Of zetten we daar weer nieuwe experimenten naast en wachten we op wat daar uitkomt? 
We hebben reeds eerder aangehaald dat er extra aandacht nodig is voor het mentale 
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welzijn. Maar als we het hebben over mentale volksgezondheid, wil ik kijken of er niet meer 
ambitie nodig is op regionaal niveau. De bestaanszekerheid en aardbevingsproblematiek 
drukt enorm en daarbij komt dat veel mensen zich niet gezien of gehoord voelen. Dit knaagt 
aan het doenvermogen van mensen. De wachttijden staan hoog op de agenda en dat is heel 
terecht, maar we vragen ons af waar mentale gezondheid staat. Onzes inziens kan dit niet 
daarna worden opgepakt. Tot slot - en aansluitend op de Stadspartij - een vraag over de 
governancestructuur. Dit klinkt erg zwaar, maar uit ambtelijk overleg heb ik vernomen dat 
het nodig is om een governancestructuur te hebben om zo toekomstige subsidies aan te 
kunnen vragen. Het is goed dat we als regio hierin vooroplopen en ik denk dat we daar trots 
op mogen zijn. Tegelijkertijd zie ik dat de gemeente Groningen een hele belangrijke partij is. 
We hebben de grootste capaciteit en de meeste inwoners. Ik hoor graag van wethouder hoe 
het college zich opstelt en inzet ten aanzien van de visie. Wat betreft de uitvoering, willen 
we heel graag een uitvoeringsorganisatie zien. We vroegen ons af of de GGD, als de partij 
voor de integrale uitvoering in de regio, in het beeld van het college past.

00:44:32

Voorzitter: Hartelijk dank. GroenLinks.

00:44:37

De heer Swart: Dankjewel. Ik wil u bedanken voor de mail, wethouder. Ik las deze Regiovisie 
en begon te krabben aan mijn hoofd: wat moet ik hiermee? Ik heb daarom wat informatie 
ingewonnen. Het is een heel mooi stuk maar het moet geen papieren tijger worden. Daarom
is het fijn dat we nu concrete dingen kunnen doorgeven. Mevrouw De Jonge heeft net 
gesproken over toegankelijkheid en ik wil aan de wethouder vragen of de werkgroep 
Toegankelijkheid actief kan meegenomen worden in de Regiovisie, zodat mensen met een 
handicap of beperking ook een stem krijgen. Daarnaast hebben we het over de gezonde 
levensstijl in Groningen. De eerste 1000 dagen zijn hartstikke belangrijk, en daarna zie ik een
gat. Dat gaat dan voornamelijk over de basis- en VO-scholen. Er zijn al veel netwerkpartners 
maar ik mis die twee wel, want docenten constateren en signaleren veel dingen. Zij kunnen 
de jeugd goede tools aanreiken. Groningen is de gezondste stad van Nederland, maar niet 
de gezondste provincie want we staan op de tiende plaats. Hoe kan de Regiovisie ervoor 
zorgen dat we een plaatsje stijgen en hiervoor concrete handvaten geven? Ik heb nog een 
paar technische vragen, maar dat is niet de bedoeling. Ik laat het hierbij en doe zo meteen 
mijn woordvoering.

00:46:19

Voorzitter: Dat is goed. De PVV.

00:46:28

Mevrouw Blauw: Dank u wel, voorzitter. Het is goed dat de wethouder heeft aangegeven dat
dit nog meer geconcretiseerd moet worden, want we kregen bij deze visie meer vragen dan 
antwoorden. De inspreekster gaf het al aan: je kan hier niets op tegen hebben. We juichen 
dit toe, maar er moet wel nog wat gebeuren. Er worden allerlei lijnen uitgezet in dit stuk, 
maar het was voor ons erg zoeken naar het beslispunt. De PVV vindt dat we meer moeten 
doen met de beschikbare middelen, en dat werd al benoemd. We moeten de 
zorgprofessionals goed inzetten want we hebben goede zorg maar er is te weinig geld. Ook 
hier: dit is een goede visie en er wordt een goed project neergezet, maar de oorzaak van het 
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probleem wordt naar onzes inziens niet opgelost namelijk armoede. Veel mensen hebben te 
weinig geld, zijn te veel geld aan vaste laste kwijt waardoor er geen of weinig geld over blijft 
voor gezond eten, sport en zorg. Ons bereikt het geluid dat veel mensen bezuinigen op de 
zorg en enkel een basisverzekering hebben waardoor ze niet of veel te laat naar de huisarts 
gaan. Hierdoor ontstaan er hoge zorglasten. Mensen wonen in slechte leefomstandigheden 
door armoede. We hebben gehoord dat er een wachttijd is voor de indicatie van complexe 
zorg. Dit om even een beeld te schetsen over hoe slecht het gesteld is. Er moet dus meer 
geld bij. GroenLinks gaf het net ook al aan: we zijn de gezondste gemeente van Nederland en
daar zijn we trots op. Maar hoe zit het de lage levensverwachting? Wat zijn volgens het 
college hier de concrete oorzaken van? Bedankt, dat was het.

00:48:46

Voorzitter: Hartelijk dank voor jullie politieke vragen en voorlopige meningen. Ik wil de 
wethouder vragen om kort op de gestelde vragen en meningen in te gaan. Het is niet de 
bedoeling om het hierover uitgebreid te hebben, want dan hebben we niet veel tijd meer 
voor de tweede termijn. Tien minuten zouden voldoende moeten zijn. Ik wil beginnen met 
Preventie Overleg Groningen en Groningen Beter die elk hun eigen visie hadden: de ene aan 
de medische kant en de andere aan de kant van preventie en sociaal domein. In de 
Regiovisie is dit in elkaar geschoven tot één integrale visie met samenhang. Dit is uniek in 
Nederland. Onlangs kwam de VNG langs om wat te vertellen over ISA en zij zeiden dat 
Groningen hierin vooroploopt. Vanuit Menzis krijgen we de opmerking dat het best 
bijzonder is om de medische zorghoek en het sociaal domein met elkaar te verbinden in een 
visie. Dat ziet u ook terug in deze visie die samen werd opgesteld. In de teksten die u noemt, 
zitten soms wat hardere resultaatgerichtere zinnen die medisch van aard zijn ten opzichte 
van de wat zachtere maatschappelijke kant, die uit de preventieve hoek komt. Het is mooi 
dat je dan samen één document hebt. Dit vervangt beide overleggen, en dat is goed want 
dat was ook mijn zoektocht toen ik hiermee startte: hoe zit het nu met al die visies en 
overlegstructuren? Ik houd van overzicht en dit is dus voor mij heel handig. In plaats van het 
Preventie Overleg Groningen en Groningen Beter hebben we straks een GOG, 
Gezondheidsoverleg Groningen, waarin onderwijsinstellingen, de GGZ, onze ziekenhuizen, 
het sociaal domein en een aantal wethouders bij elkaar zitten. En het is heel fijn dat je elkaar
daarin ontmoet. Menzis zit daarin omdat zij de grootste aanbieder zijn in de regio. Het is dan
ook gebruikelijk dat de grootste zorgverzekeraar zich verbindt aan dit soort trajecten. Er zit 
een koepel achter waardoor zij de rest hierin meenemen, maar als je de grootste bent heb je
een extra stuk verantwoordelijkheid om je te bemoeien met de gezondheidszorg in de regio.
Dat is dus de reden. Er werden heel wat vragen gesteld over de concretisering. We hebben 
daar al een eerste slag overheen gegooid: wat houdt dit concreet in en wat zien we voor 
ons? We zijn dan ook van vijf lijnen naar vier gegaan, want het is logisch dat je preventie en 
gezonde leefomgeving aan elkaar koppelt. Dit staat ook in ons lokaal beleid en daar worden 
we heel blij van. Daar liggen andere trajecten onder, zodat alles wat we doen op eenzelfde 
manier wordt aangepakt. We hadden een taskforce wachtlijsten, en deze valt straks 
hieronder met bestuurlijke trekkers. Eén van de vragen was: hoe gaat het college zich 
hiermee bemoeien? Ik trek samen met een andere bestuurder één van de lijnen, om ervoor 
te zorgen dat we als Groningen daarin een rol gaan spelen, want wij voelen die 
verantwoordelijkheid als grootste gemeente in de regio. Ambtenaren zullen meedenken in 
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de verschillende werkgroepen, want daar hebben we volgens mij veel baat bij. De inspreker 
vraagt terecht aandacht voor mensen met een beperking. Het klopt dat dit er niet inzit. De 
visie lag er toen ik net begon. De besluitvorming heeft best een lange tijd geduurd. Dus 
volkomen terecht dat u hiervoor aandacht blijft vragen en zegt dat het soms ook misgaat. 
We moeten hier echt wat mee, en u mag van mij verwachten dat ik in de uitwerking en 
concretisering aandacht zal vragen over hoe om te gaan met mensen met een beperking. Dit
moet ook terugkomen in de verschillende actielijnen. Hoe wordt de Groninger hier gezonder
van? We hopen dat de wachtlijsten wat gaan afnemen en mensen sneller beschikbare zorg 
krijgen. We beter en slimmer van elkaar leren welke preventieve trajecten je kan doen. Alle 
gemeenten lopen daar tegenaan en verschillende zorgpartijen zijn daarmee bezig, dus 
volgens mij zit daar ruimte in. We hebben een gigantisch vraagstuk over de houdbaarheid 
van zorg op gebied van de arbeidsmarkt. Er moet nagedacht worden over een toekomstige 
arbeidsmarkt in de zorg - daar worden we allemaal beter van - zodat de beschikbaarheid van
zorg niet slechter wordt dan die op dit moment is. Wij hebben hierin geen keuze, omdat er 
aan alle kanten - ook landelijk - rapporten liggen waarin staat dat we samen met het 
medisch en sociaal domein iets moeten doen aan de houdbaarheid van zorg naar de 
toekomst toe. Zorginstellingen, en ook Menzis, zijn gewend resultaatgericht te werken met 
harde KPI's. Dat gaat heel snel over de tafel heen, en dan is het zoeken naar: hoe zorg je 
ervoor dat het niet alleen gaat over de schadelastbeperking van leefstijlziekten? Hoe kunnen
we meet- en aantoonbaar maken dat dit daadwerkelijk een effect heeft op elkaar? Ook in 
andere wijken willen mensen gezond worden. Ik ben blij dat we iets doen waar de tien 
gemeenten beter van worden, als het goed is. Het is een terechte opmerking dat het niet 
alleen in de noordelijke wijken zit, en we overal een bijdrage willen leveren aan het gezond 
ouder worden. Inspiratie opdoen bij mensen in een kwetsbare situatie is een goede 
suggestie en zullen we meegeven aan één van de werkgroepen. De opmerking over gezonde 
luchtkwaliteit en houtrook vind ik een lastige. We hebben het daar lokaal al over gehad. De 
GGD is bezig met het uitwerken van een communicatiecampagne. De houtrookalerts worden
uitgezet, maar we zoeken dit even uit en komen daarop terug. Op het moment dat ik dit nu 
invoeg in een werkgroep, loop je het risico dat dit minder prioriteit krijgt door de andere 
urgente vraagstukken. Maar dit thema is dusdanig belangrijk en daarom wil ik het op een 
goede manier onder de aandacht brengen. Gezondheid en eiwittransitie zijn onderdeel van 
de preventie. Ik merk wel dat in het hele zorglandschap de prioriteit ligt bij het voldoende 
beschikbaar stellen van zorg en het oplossen van wachtlijsten in de GGZ. U mag van onze 
ambtenaren - en van mij - verwachten dat zodra zij in een werkgroep zitten waarin het over 
gezonde levensstijl gaat, aandacht zullen vragen voor de eiwittransitie. Er werd nog iets 
aangegeven over mantelzorg, noaberschap en aanverwante thema's. Alles rond preventie is 
heel breed. We prioriteren wel met elkaar wat we het komende jaar gaan doen, omdat je wil
zorgen dat de visie niet alleen een heel mooi document wordt - want dat was ook mijn 
eerste reactie toen ik dit las, wie kan hier nu op tegen zijn - maar dat er binnen een jaar ook 
resultaten komen. Ik kan niet garanderen dat dit als eerste aan bod komt, want er zijn 
andere hele urgente thema's in de mentale welzijnshoek en waar we echt wel wat werk in te
verzetten hebben. Blijven we stechelen over werkgroepen? Dit vervangt dus alle allerlei 
bestaande werkgroepen waardoor het eenvoudiger wordt. Ik wil wel graag met jullie delen 
dat als je dit met veel partijen samendoet, het een zoektocht is naar: hoe zorg je ervoor dat 
het niet een clubje wordt wat hierover nadenkt, maar dat alle organisaties voldoende 
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worden meegenomen en dat de mensen die niet aan tafel zitten weten wat er gebeurt? 
Even een voorbeeld: een huisarts is voorzitter van de huisartsenvereniging in Groningen, en 
hoe zorg je er dan voor dat alle huisartsen voldoende weten wat er gebeurt? Dat is een 
zoektocht, maar we proberen hier zo pragmatisch mogelijk mee om te gaan zodat je snel 
resultaten behaalt want iedereen voelt de urgentie om in Groningen te werken aan 
gezondheid. Positieve gezondheid is een terecht punt en dat nemen we mee. Zo kijken wij 
lokaal naar gezondheid en is voor ons heel logisch. Er zit nu geen geld in, want we kunnen 
deze structuur opzetten binnen de bestaande budgetten. Het IZA - Integraal Zorgakkoord - is 
een gigantische opgave voor ons en daarover worden jullie nog bijgepraat, maar dit is een 
hele mooie structuur om het IZA verder uit te werken. In het GALA zitten we met alle 
partners aan tafel, wat weer mogelijkheden biedt om een versnelling te geven aan de 
uitvoering. Ik heb al aangegeven dat de bureaucratie minder en overzichtelijker wordt. 
Financieel is een uitdaging, maar als je het rapport 'houdbare zorg' leest zie je dat het 
arbeidsmarktvraagstuk erg zorgelijk is. Sociaaleconomische factoren, dat klopt. Vandaag 
werd er antwoord gegeven op de raadsvragen hierover. Het is een totaalpallet aan 
gezondheidsverschillen waarbij bestaanszekerheid één van de thema's is. We hebben de 
sleutel tot succes of het gouden ei nog niet gevonden, maar we zijn ons er wel bewust van. 
Er was een opmerking over concurrentie uit de zorg halen en ons hard maken voor de lobby,
maar dat zit moment niet in die opdracht. Lokaal heb ik de opdracht wel om te kijken naar 
marktwerkvermindering en onze inkoop. Ik ga over jeugdzorg en u mag erop vertrouwen dat
ik dat gesprek zal voeren. Ik ben hierin wel afhankelijk van de regio, maar ik wil wel 
aangeven dat die wens er nadrukkelijk is binnen het coalitieakkoord. Er ligt een visie op 
leefstijl en -omgeving waarin er wordt nagedacht over een gezonde leefomgeving. Er lopen 
al diverse activiteiten. We realiseren ons dat gezondheid niet alleen in leefstijl zit, maar ook 
afhankelijk is van de omgeving waarin je zit. Mentaal welzijn is een thema. Binnenkort 
krijgen jullie een uitnodiging voor een lokale sessie, maar deze staat ook regionaal op de 
agenda omdat de wachtlijsten bij de GGZ op dit moment soms tot acht à negen maanden 
oplopen. En we merken dat er een grote groep echt ondersteuning nodig heeft. Zij zitten in 
een grijs gebied en samen zoeken we naar een goede invulling, maar dat gaat langzaam en 
het is complex om eruit te komen. Maar de ambitie om daaraan te werken is er. Eén 
uitvoerende organisatie kan niet omdat de wachtlijstenproblematiek bij de zorgpartijen zit, 
en de digitalisering en de arbeidsmarkt weer bij andere partijen. Je kan de GGD daar niet als 
uitvoerder opzetten, maar zal wel deelnemen aan werkgroepen en is betrokken. Ik heb niet 
alles maar wel in een moordtempo mijn best gedaan.

01:00:53

Voorzitter: Hartelijk dank. Zijn er urgente vragen voor de wethouder? Er zijn er wel 
meerdere gemist, maar benoem deze even in uw tweede termijn als deze belangrijk zijn 
zodat de wethouder daar straks expliciet op kan terugkomen. Laten we nu de tweede 
termijn ingaan en kijken waarin jullie je nog verder willen verdiepen. Ik heb vaak dezelfde 
onderwerpen gehoord. Wie wil het woord? PvdA.

01:01:37

Mevrouw Gierkink: Voorzitter, ik begin met mijn twee vervolgvragen. Eerst over de 
middelen: de bestaande budgetten en het geld van IZA wordt hiervoor gebruikt. Maar omdat
er een verzekeraar inzit die een voordeel heeft als er meer preventie is, verwachten we dat 
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de andere verzekeraars hier aan bijdrage. Uiteindelijk zullen zij er allemaal profijt van 
hebben. De tweede vraag: hoe krijgen we als raad een terugkoppeling over de 
concretisering? Ik wil nog enkele punten meegeven: bij de actielijn 'meer doen met 
beschikbare middelen' moet ik vooral denken aan al die gezinnen er tientallen verschillende 
organisaties en medewerkers over de vloer komen. Dat is heel erg naar voor het gezin en 
absoluut geen optimaal gebruik van de middelen en mensen die we hebben. Daarom willen 
overgaan naar een gezinsindicatie - en we kunnen in de gemeente Groningen hiermee al 
beginnen - die samen met het gezin gemaakt wordt en één plan betreft voor het hele gezin, 
en geen individuele aanpak van de problematiek. Tenslotte heb ik nog twee opmerkingen bij 
de tweede actielijn. Beperkte gezondheidsvaardigheden, bijvoorbeeld door 
laaggeletterdheid, zijn een belangrijke oorzaak van de gezondheidsverschillen. Ik heb 
hierover noch in deze visie noch in ons gezondheidsbeleid iets teruggezien. We moeten dit 
probleem wel aanpakken als we onze inwoners regie willen geven. Ik wil nog even 
terugkomen op de broccoli. We moeten oppassen voor het broccoli-paternalisme zoals Tim 
'S Jongers het noemt, en dat betekent dat je voor groep zeven staat te zwaaien met een 
broccoli om uit te leggen wat gezond eten is, terwijl een deel van de kinderen in die klas 
zonder ontbijt naar school is gegaan. We kunnen wel met allerlei leefstijlinterventies 
aankomen bij onze inwoners, maar voor een deel van hen is het verhelpen van schulden of 
het schimmelvrij maken van hun woning belangrijker dan gezonde voeding. Ik wil de 
wethouder met klem vragen om de mensen om wie het uiteindelijk gaat - van de mensen 
van de werkgroep Toegankelijk Groningen tot de mensen die nauwelijks rond kunnen komen
- hierbij te betrekken en vragen wat zij nodig hebben in plaats van het voor te schrijven. En 
dan niet via een gezondheidsfestival, maar concreet als één van partners aan tafel. Bedankt.

01:04:06

Voorzitter: Hartelijk dank. Ik wil nog even benadrukken dat het in de tweede termijn prima is
om het debat te voeren met elkaar. Interrupties mogen dus. De Stadspartij.

01:04:23

De heer Sijbolts: Voorzitter, een interruptie naar aanleiding van het betoog van de PvdA. De 
slotzin van uw pleidooi deed mij duizelen. Ik kreeg de indruk dat u van mening bent dat er 
voorafgaand aan de Regiovisie niet veel organisaties betrokken waren. Terwijl ik het gevoel 
kreeg toen ik dit las dat - behalve de werkgroep Toegankelijk wat op zich best kwalijk is - er 
met veel kennis- en zorginstellingen en maatschappelijke partners gekeken is naar: hoe we 
geven die Regiovisie vorm? U gebruikt bijna de woorden die ik vaker gebruik, namelijk dat 
het college wel weet hoe we het moeten gaan doen. Ik was een beetje verbaasd over die 
constatering. Zou u daar misschien wat meer licht op kunnen laten schijnen?

01:05:12

Mevrouw Gierkink: Blijkt dat we toch soms meer overeenkomsten hebben dan we denken. 
Er zaten heel wat partners aan tafel, maar ik denk dat het niet alleen om partners in de vorm
van bestuurders of maatschappelijke en zorgorganisaties moet gaan, maar dat we aan 
iemand die bijvoorbeeld in een schimmelwoning woont moeten vragen: wat heb jij nodig? 
Dat bedoel ik daarmee. In het stuk lezen we dat er taskforces en werkgroepen...
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01:05:50

Voorzitter: Ik denk dat het punt duidelijk is. U bent over uw tijd heen. We gaan door naar de 
volgende. Wie mag ik het woord geven? De PVV.

01:06:06

Mevrouw Blauw: Ik heb nog een vraag aan de wethouder, en benoemde dit in en aan het 
einde van mijn betoog. Ik heb in de andere commissies al vaker aangegeven dat de kern van 
het probleem naar ons gevoel niet wordt opgelost. Je kan wel een project inzetten, maar het
grote armoedeprobleem ligt hieraan ten grondslag. We horen heel weinig over hoe we dit 
gaan oplossen.

01:06:43

Voorzitter: U heeft een interruptie van de Stadspartij en daarna van de Partij voor de Dieren. 
Het debat gaat los.

01:06:49

De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Ik vind op zich dat de PVV wel een punt heeft, maar 
is het niet én én? Wat we nu doen aan preventie en het voorkomen van problemen is voor 
de toekomst, en het effect hiervan zien we pas over 10 of 15 jaar. Hopelijk eerder. Armoede 
moet aangepakt worden en volgens mij is er nu een college wat daar goed mee bezig en 
goede plannen voor heeft die wij van harte steunen. Uw fractie ook, volgens mij. Vindt u niet
dat het én én moet zijn? Ik vind dat u het heel erg terugbrengt naar alleen armoede, maar 
volgens mij gaat dit hand in hand.

01:07:33

Mevrouw Blauw: We zijn het hierover eens. Je kan de parallel aan elkaar laten lopen. In het 
verleden hadden we commissies voor het drugprobleem, maar daaraan ligt er iets groot aan 
ten grondslag. Ik denk niet dat je het één kan inzetten als je wat daaronder ligt niet oplost. 
Als je een beetje in het projectmanagement zit, denk ik niet dat je iets kan oplossen zonder 
dat je dat wat eraan ten grondslag ligt niet wegneemt.

01:08:20

Voorzitter: Nog een korte interruptie van de Partij voor de Dieren.

01:08:23

Mevrouw Bosma: Dankjewel. Uw opmerking triggerde me een beetje. U zegt dat we het 
probleem niet oplossen. Enkele maanden geleden hebben we ruim 17 miljoen euro 
uitgetrokken voor een crisispakket om de grootste lasten - de energietoeslag en inflatie - te 
dempen. Het is niet dat we niets doen op het gebied van armoede en ik vond toch dat u dat 
suggereerde. Dat wilde ik even zeggen.

01:08:45

Mevrouw Blauw: Ik wil daar even op reageren. Groningen is één van de armste maar ook 
één van de duurste gemeenten. Wij zijn helemaal geen voorstander van de energietransitie 
omdat wij vinden dat het mensen alleen maar armer maakt. Laten we dus met z'n allen die 
lasten omlaagdrukken, waardoor mensen veel meer geld overhouden. De OZB-lasten zijn in 
de gemeente Groningen bizar hoog. Mensen hebben geen geld meer te besteden, en gezond
eten is gigantisch duur. Mensen die niet zoveel geld hebben zitten bij de McDonald's. Dat is 
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een feit! Ik denk dat we dat moeten oplossen en dit weinig uithaalt, maar goed, dat is onze 
mening.

01:09:39

Voorzitter: Hartelijk dank. Welke fractie mag ik het woord geven voor de tweede termijn? De
Stadspartij. Denk eraan dat u niet zoveel tijd meer heeft.

01:09:51

De heer Sijbolts: Dank u, voorzitter. Het is misschien een nieuw punt en sluit aan bij de PvdA 
over minder marktwerking. We maken ons - en dat zie ik ook in di visie - zorgen over 
kwetsbare ouderen. De spoedeisende hulp - en dat zien we al langer - begint te haperen. Ik 
weet dat wij als gemeente daar niet over gaan, maar ik ben benieuwd hoe de wethouder 
daarover denkt en misschien kan ze daar tijdens de bespreking van de lokale 
gezondheidsagenda op ingaan. Kunnen wij als gemeente kijken om zelf weer 
verzorgingstehuizen in het leven te roepen? Ik weet dat dit bij het Rijk ligt, maar misschien 
moeten we meer lef en leiderschap tonen, en regie nemen. Het is schrijnend dat ouderen 
wonend in Hoogkerk of Haren noodgedwongen naar Delfzijl moeten verhuizen. Hierdoor 
wonen ze niet meer in hun eigen leefomgeving, kennen ze de buren niet meer en zijn 
(klein)kinderen niet meer in de buurt. De kwaliteit van het ouder worden is voor ons 
belangrijk en ik wil via deze weg die suggestie even meegeven.

01:11:03

Voorzitter: Mooie woorden van de nestor van de raad. Wie mag ik het woord geven? D66.

01:11:10

Mevrouw Gietema: In mijn eerste termijn heb ik de integrale uitvoering aangestipt. We gaan 
van vijf naar vier en dat is al een stuk integraliteit. Het van twee naar één gaan sluit erg aan 
op onze gemeentelijke invulling op dit thema. Ik maak me wel zorgen over het goed 
integraal invullen van die vier lijnen omdat erin elke lijn verschillende belangen zitten. D66 
ziet de GGD als een club die het publieke belang dient. We kunnen daarover discussiëren, 
maar het is belangrijk dat iemand kritisch kijkt naar die vier lijnen en de coördinatie 
opneemt. Dus een coördinator en geen uitvoerder, maar iemand die scherp is op die 
verbindingen zonder een belang daarin te hebben. Ik vraag me af hoe andere partijen dat 
zien, want de wethouder horend is dit lastig te realiseren.

01:12:11

Voorzitter: Een mooie uitnodiging. Wie wil het woord voeren? De ChristenUnie.

01:12:24

Mevrouw Van der Heide: Dank. In de uitleg van de wethouder hoorde ik dat het aantal 
zorgmedewerkers een grote prioriteit heeft. Ik ben wel benieuwd hoe de prioriteiten 
geordend zijn in dit document? Hoe moeten we dat zien?

01:12:56

Voorzitter: De SP.

01:12:57

Mevrouw Mertens: Dankjewel. Ik had nog een vraag aan het college. Ik hoorde dat er één 
zorgverzekering aan tafel heeft gezeten: hoe groot was hun invloed? Hadden ze een 
financieel belang? De wethouder legde net goed uit dat we lokaal bezig zijn met het 
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weghalen van de marktwerking uit de zorg. Dat is goed, maar dan is het wel bijzonder dat er 
maar één zorgverzekering aan tafel zat.

01:13:20

Voorzitter: Die vraag had Student en Stad in eerste termijn ook gestel en werd nog niet 
beantwoord. D66, een interruptie.

01:13:36

Mevrouw Gietema: Ik zie zelf ook wel in dat we iets moeten doen aan die marktwerking. 
Anderzijds zitten we wel in een bepaald systeem wat we niet in vijf à tien jaar zullen kunnen 
veranderen. Hoe kijkt de SP tegen die fasering aan? Je hebt in het huidige systeem wel die 
verzekeraars nodig. Bent u dat met mij eens?

01:14:06

Mevrouw Mertens: We kunnen het op z'n minst proberen. We kunnen niet van A naar Z 
gaan, maar we kunnen wel tussenstappen nemen. Een goed begin is om hier andere partijen
bij te betrekken, zoals de PvdA ook al aangaf. Ik denk dat er een verschil zit in het 
uitnodigingen van één grote verzekeraar of dit breder doet.

01:14:27

Voorzitter: De Partij van het Noorden.

01:14:38

Mevrouw Bernabela: Bedankt voor het woord. Ik heb nog wat vragen. Ik denk dat het goed is
dat een vertegenwoordiger van de huisartsen mee aan tafel zit, want vaak wordt er een 
waslijst aan medicijnen voorgeschreven waarbij het ene het probleem van het andere 
oplost, en ga zomaar verder. Daar mensen ook niet echt beter van. Het aspect voeding 
wordt hierin vaak niet meegenomen. Komt dat nog aan bod? U had het over preventie, maar
dit blijkt nog steeds iets wat onderbelicht is. Ik zie ook niet veel over sporten en bewegen. 
Wordt dat ook nog meegenomen?

01:15:26

Voorzitter: Een korte interruptie van de Stadspartij.

01:15:28

De heer Sijbolts: Dank u wel, voorzitter. Mevrouw Bernabela had het over de rol van de 
huisarts die een medicijn voorschrijft. Maar ik mag hopen dat de huisarts weet wat hij doet 
en ik zou het college willen adviseren om niet op de stoel van de huisarts te gaan zitten met 
dit preventieakkoord. Als uw oproep meer aandacht voor voeding is waardoor we het 
medicijngebruik kunnen voorkomen, ben ik het met u eens, maar dit kwam voor mij anders 
over.

01:15:54

Mevrouw Bernabela: Dat bedoel ik. Ik ga ervanuit dat een huisarts weet wat die voorschrijft. 
Dat blijkt wel niet altijd zo te zijn. Maar heel vaak wordt er niet gevraagd: wat eet u? 
Hierdoor heeft iemand na een reeks medicijnen nog geen oplossing voor zijn probleem 
gevonden. Dank u.

01:16:24

Voorzitter: Dank u wel. Ik wil even aan de raadscommissie meegeven dat er weer veel 
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vragen aan de wethouder worden gesteld. Dat kan, maar de bedoeling van een tweede 
termijn is dat u als partijen vooral het debat met elkaar aangaat. GroenLinks.

01:16:59

De heer Swart: Ik doe nu mijn woordvoering. Hemelsbreed is het een kleine afstand maar 
tussen de dorpen Pekela en Haren schuilt er een wereld van verschil. Gemiddeld leven de 
inwoners van het arme Pekela acht jaar korter dan die van het villadorp Haren. Zij zijn 
gedurende hun leven veel langer chronisch ziek, bijna twee keer zo lang zelfs en gemiddeld 
veertien jaar. Vroeger bestond het verschil nauwelijks tot halverwege de twintigste eeuw. 
Infectieziekten als: cholera, tuberculose, difterie kinkhoest - volksvijand nummer één - 
maakten weinig onderscheid tussen arm en rijk, maar vooral tussen zwak en sterk. De 
jongsten en de oudsten behoren tot de zwaksten ongeacht hun welvaart. De overheid 
voelde een zorgplicht voor haar burgers en er kwamen rioleringen, schoon drinkwater en 
vaccinaties. Het medisch belang viel destijds veel meer samen met het economisch belang. 
Bestaanszekerheid moeten we op nummer één zetten. Je moet armoede bestrijden zodat 
minder mensen van de gezondheidszorg gebruik moeten maken. De netwerkpartners 
moeten ervoor zorgen dat de verschillende potjes geld weg worden gehaald, waardoor ze 
makkelijker uit de schulden komen en minder stress ervaren. Door stress en armoede kom je
eerder bij de dokter terecht. Daarnaast moet er gezorgd worden voor een goede 
leefomgeving in de dorpen en wijken met meer groen, speelplekken, een duurzame 
infrastructuur en sociale cohesie. We moeten zorgen dat de luchtkwaliteit goed is, er geen 
onveiligheid en geluidsoverlast is, en voor minder vocht en schimmel in huizen. In het 
verslag staat dat inwoners meer eigen regie moeten pakken. Dat klinkt mooi en moet soms, 
maar voor sommige mensen is dit heel lastig en kunnen dit echt niet alleen. Als laatste punt, 
preventie. In de gemeente Groningen hebben we het beleidstuk Gezond Leven in 050, 
waarin we aandacht besteden aan de eerste 1000 dagen van een kind. Dit is essentieel, maar
ook als ze ouder worden is er preventie nodig. Op sommige basis- en middelbare scholen 
wordt een gezonde leefstijl aangeleerd. In deze provincie zijn er 225 basisscholen en 50 
middelbare scholen, maar slechts vijf scholen hebben het keurmerk 'Gezonde school'. 
Misschien moeten we hier wat mee doen. Dat was het.

01:19:35

Voorzitter: Hartstikke bedankt. Een interruptie.

01:19:47

De heer Sijbolts: Voorzitter, u wilde een debat, maar dat is in dit geval lastig want ik ben het 
eens met uw woorden. Complimenten daarvoor.

01:19:56

Voorzitter: U mag het eens zijn met elkaar. D66.

01:20:01

Mevrouw Gietema: Dank voorzitter. Ik hoor in meerdere woordvoeringen terug dat 
bestaanszekerheid de kern is. Anderzijds zijn er een aantal inwoners in provincie die door 
gezondheidsproblemen moeite hebben met het vergaren van een inkomen. Bent u het met 
mij eens dat deze aanpak kan leiden tot goede resultaten, ook op het gebied van inkomen?
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01:20:22

De heer Swart: Sorry, maar ik begrijp de vraag niet helemaal.

01:20:27

Mevrouw Gietema: We zien een causaal verband: als je arm bent en weinig middelen hebt 
voor de zorguitgaven, heeft dat een impact op je gezondheid. Maar we zien ook dat mensen 
hun inkomen verliezen doordat ze ziek worden. Door de taalproblematiek is er ook veel 
uitval en komen er daardoor tekorten op de huishoudelijke rekening. Bent u met mij eens - 
en daarmee verwijs ik ook naar een aantal andere woordvoeringen - dat inzet op gezondheid
voor een aantal mensen - maar niet voor iedereen - een groot verschil kan betekenen in hun 
bestaanszekerheid?

01:21:04

De heer Swart: Dat denk ik zeker, en al helemaal als je ervoor zorgen dat mensen nog steeds 
kunnen meedoen in de maatschappij als ze ziek zijn. Dat ze gewaardeerd en gehoord 
worden door de instanties en niet eenzaam worden. Dat is heel belangrijk.

01:21:24

Voorzitter: De PVV.

01:21:28

Mevrouw Blauw: Ik hoorde u het verschil tussen arm en rijk benoemen, en het eten. Is het 
misschien een idee om gezond eten te subsidiëren? Gezond eten moet voor iedereen 
mogelijk gemaakt worden en de overheid moet daarin bijspringen. Wat vindt u daarvan?

01:22:06

De heer Swart: Ik ben het met u eens dat iedereen gezond moet kunnen eten en financiële 
middelen hiervoor moet hebben. Ik denk echter niet dat we dit kunnen subsidiëren, maar 
we kunnen wel kijken naar welke acties we hierop kunnen inzetten, zoals: kinderen krijgen 
op school een ontbijt. Iedereen in de provincie geld geven om gezond te kunnen eten, is niet
realistisch ook al zou ik dat graag willen.

01:22:40

Voorzitter: Een interruptie van de VVD.

01:22:49

Mevrouw Akkerman: Dank u wel, voorzitter. Ik vraag me af wat de PVV vindt van onze 
suggestie in eerste termijn om eens te kijken naar inspirerende voorbeelden van mensen die
het wel lukt om met weinig geld gezond te eten? Want die zijn er, ondanks dat dit meer 
uitdagingen met zich meebrengt dan wanneer je geld genoeg hebt. Ik denk dat het een goed
idee is om daarmee te beginnen vooraleer je allerlei subsidies uit de kast haalt.

01:23:13

Voorzitter: Voor de vergaderorde, dit was de woordvoering van Peter.

01:23:20

Mevrouw Blauw: Ik wil er wel op reageren.

01:23:21

Voorzitter: Dat vind ik prima.
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01:23:28

Mevrouw Blauw: Misschien heb ik het gemist, maar er zijn hier zeker initiatieven. Ik weet dat
de Noordelijke Innovation Board gezond eten mogelijk had gemaakt. Het is complex om en 
als je niet gezond eet kan je allerlei ziektes krijgen. Het is altijd goed als dat soort projecten 
ingezet kunnen worden.

01:24:03

Voorzitter: Student en Stad.

01:24:06

De heer De Knijff: Dank u wel. U gaat dit nog wat concretiseren, want op dit moment kunnen
we het hier niet oneens mee zijn. Ik zit dan vooral te denken - en het is al een paar keer 
voorbijgekomen - aan het armoedebeleid en gezonde voeding kan niet overal maar 
bijvoorbeeld wel op scholen. Dat gebeurt ook al en kan je misschien nog uitbreiden naar het 
stimuleren van sport en bewegen en groen in de wijk. Het probleem is wel dat deze dingen 
worden gefinancierd met gemeenschapsgeld en de zorgverzekeraar profiteert van de lagere 
zorgkosten. Ik denk dus niet dat zij staan te springen om dit te betalen. Totdat de SP in het 
kabinet zit en we een Nationaal Zorgfonds hebben, moeten we die zorgverzekeraars 
allemaal aan tafel krijgen en ervoor zorgen dat ze mee willen bewegen. In de visie staat 'we 
willen de vrijblijvendheid voorbij', maar dan kom ik op een ander probleem: we hebben 
geen mogelijkheden om bindende of afdwingbare afspraken te maken. De intentie en goede 
wil is er, maar zodra er geld over de brug moet komen wordt het lastiger. Ik wil als laatste 
meegeven om ervoor te zorgen dat er - ondanks dat de afspraken niet bindend en 
afdwingbaar zijn - concrete stappen volgen op dit plan. Dank u wel.

01:25:51

Voorzitter: U heeft een korte interruptie van de Stadspartij.

01:25:55

De heer Sijbolts: Dank u, voorzitter. Ik weet niet of u het zo bedoelde, maar het komt op mij 
over alsof de zorgverzekeraars het grote kwaad zijn in het voorkomen van 
gezondheidsproblemen. Zorgverzekeraars doen al veel zoals programma's voor 
leefstijlinterventie. Ik ga het lijstje niet langs. Ik heb het gevoel dat u vergeet dat de 
zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid wel nemen. Misschien niet samen met de 
gemeente, maar er is wel positieve beweging als je kijkt naar wat een zorgverzekeraar een 
aantal jaren geleden allemaal niet deed.

01:26:30

De heer De Knijff: Dankjewel. Zorgverzekeraars zijn wat mij betreft niet het grote kwaad. Er 
zijn wat verschuivingen en het lijkt de goede kant op te gaan, maar misschien niet in de mate
waarin dit noodzakelijk is. Zij hebben andere belangen, en ik wil zeker niet beweren dat het 
allemaal geldwolven zijn, maar we moeten ervoor zorgen dat ze betrokken blijven en hun 
steentje bijdragen.

01:27:12

Voorzitter: Ik kijk even rond. Volgens mij hebben we iedereen in de tweede termijn gehoord 
en wil ik nu graag de wethouder nog even het woord geven. Ben ik de Partij voor de Dieren 
vergeten? Sorry.
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01:27:27

Mevrouw Bosma: Nee, niet vergeten maar ik wist niet goed wanneer ik dit moest zeggen. De
wethouder was nog vergeten antwoord te geven op mijn vraag over de houtrookcampagne 
van de GGD die vorig jaar van start zou gaan;

01:27:41

Voorzitter: Dat komt mooi uit, want ik wilde de wethouder vragen om kort te reageren op de
punten die nog zijn blijven liggen. Er werden geen moties aangekondigd, dus daar hoeft de 
wethouder al niet op te reageren.

01:27:58

Mevrouw Molema: Dank u wel. Ik wil complimenten geven voor de gedrevenheid waarmee 
jullie vanavond met elkaar in gesprek gaan over het thema gezondheid en de Regiovisie. Dat 
laat zien hoe dit thema leeft en hoe betrokken jullie daarbij zijn. Ik wil wel ingaan op de rol 
van de verzekeraar, maar wil dit wat breder trekken: samenwerken gaat over het hebben 
van een gezamenlijke agenda/ambitie en vertrouwen in elkaar, anders kom je niet verder. 
Als je bij iedere actie uittelt welke voordeel er bij welke partij ligt, wordt de samenwerking 
erg moeilijk. Als we mensen fitter maken, herstellen mensen makkelijker na een operatie 
waardoor ze minder lang in het ziekenhuis liggen. Als wij investeren in preventie en mensen 
mentaal gezonder zijn, ontstaat er een voordeel voor de GGZ. Wij zeggen gezamenlijk dat we
gezondere Groningers willen, maar erkennen dat ieder zijn eigen rol daarin heeft. Een 
zorgverzekeraar richt zich op de individuele zorgbehoefte. Wij richten ons op het sociaal 
domein, het algemeen belang en de preventieve kant. We hebben daar veel discussie over 
want je wil graag dat de één wat meer bekostigd dan de ander. We hebben daarin een 
gezamenlijk belang en daarover voeren wij het gesprek. Daarop mag u vertrouwen. Als u 
verwacht dat wij continue in voordelen rekenen, zullen we niet verder komen met de 
concretisering van deze Regiovisie en maken we het niet beter voor de Groningers. Dat wil ik
u meegeven over het thema samenwerking. U vraagt of de verzekeraar mee gaat betalen, 
maar het is een zoektocht naar hun rol en welke mogelijkheden er zijn binnen hun 
verantwoordelijkheden en wettelijke taken. De bereidheid tot samenwerken is er omdat we 
met elkaar het gezamenlijke belang voelen. Menzis is gewoon de grootste partij. Volgende 
week is een bijeenkomst met IZA waarin andere zorgverzekeraars worden uitgenodigd. 
Menzis heeft contact met de andere zorgverzekeraars. Zij hebben echt niet het alleenrecht. 
We realiseren ons dat er ook mensen verzekerd zijn bij andere verzekeraars. Maar als je de 
grootste bent in een regio, heb je de verantwoordelijkheid om regionale gesprekken aan te 
gaan vanuit een algemeen belang. Er werd een opmerking gemaakt over gezinsindicatie, 
maar binnen de jeugdzorg hebben wij dit en dat heet gezinscoaching. Dat wordt nog 
geëvalueerd maar ik durf te zeggen dat dit positief is. Het zal wel een enorme uitdaging 
worden om dit breder in te zetten omdat dit vanuit verschillende financieringsbronnen moet
komen. En ik vraag me af of dit met spoed kan worden opgepakt. Het kan ook zijn dat dit 
volgend jaar of het jaar daarop op tafel komt: hoe kunnen we dat beter integreren als dit 
vanuit verschillende wetten betaald moet worden? De beperkte gezondheidsvaardigheden 
zitten in ons lokaal beleid en daar hebben we oog voor. Collega Bloemen werkt aan alles 
rond alfabetisering. We erkennen dat we daar werk te verzetten hebben om ervoor te 
zorgen dat mensen vaardiger worden in het maken van keuzes. Uw opmerking over broccoli:
we realiseren ons dat mensen te weinig eten hebben en we moeten hierover nadenken 
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vanuit de leefwereld van onze inwoners. Dit plan is met name regionaal bedoeld. In de 
gezamenlijke agenda en de concrete vertaalslag zullen de verschillende partijen rekening 
houden met onze inwoners en hun dagelijkse leefwereld. Ik hoor veel opmerkingen over 
armoede en bestaanszekerheid, maar een Regiovisie op het gebied van gezondheid kan niet 
alles oplossen. Maar als je dit met elkaar opstelt, betekent het dat we een aantal dingen 
doen en een aantal dingen niet. Bestaanszekerheid is een thema waarover we na moeten 
denken. Het helpt de gezondheid als mensen een beter inkomen hebben en er minder 
armoede is, maar dat betekent niet dat we met deze Regiovisie de armoede in de provincie 
Groningen kunnen oplossen. Ik zou dat heel graag willen, maar zo werkt het helaas niet. 
Gezond eten subsidiëren is ook een landelijke discussie. We hebben de suikertaks. Het staat 
u allemaal vrij om via de eigen partijlijnen daar landelijk voor te lobbyen en op de agenda te 
krijgen. Het weer in het leven roepen van verzorgingstehuizen vind ik een interessante 
gedachte. De woonzorgvisie komt er ooit aan en dat is dan een mooi moment om dat weer 
in te brengen als denkrichting. Ik erken dat mensen graag geclusterd willen wonen met een 
bepaald niveau van verzorging. Breng het dus vooral daar in. De coördinatie wordt gedaan 
door de provincie. Zij is geen directe belanghebbende en faciliteert, stimuleert, ondersteunt 
en speelt daar een rol in. Als de provincie niet kan, doet de directeur van de 
Hanzehogeschool dit, want zij zitten erin met het programma 'Healthy Eating'. De 
onderzoeken die ze doen proberen ze zoveel mogelijk te vertalen naar de praktijk. Op die 
manier is dat geborgd en kan de GGD aan tafel zitten van de werkgroepen, wat past bij hun 
takenpakket. Er werd gevraagd naar de prioriteiten. De discussies gaan nu erg over de 
beschikbaarheid van zorg omdat er een knelpunt zit in wachtlijsten en medewerkers. De 
lijnen zijn nog niet geprioriteerd en daar wordt nog aan gewerkt. Eén van de vragen was een 
terugkoppeling van de concretisering: ik kan u toezeggen dat zodra de prioriteiten 
uitgewerkt zijn, we jullie daarover informeren. Mochten we dat nog niet weten, kom ik in de 
tweede helft van dit jaar bij u terug: hoe loopt het proces van de Regiovisie? Wat gebeurt 
er? Wie is betrokken? Ik hoop van dat we dit voor zomer geconcretiseerd hebben en goed 
aan de slag zijn met elkaar. Gezonde voeding zit in de preventiekant en komt aan de orde. 
Het is even de vraag welke prioriteit dit krijgt. Misschien willen we het mentale welzijn eerst 
breder uitrollen, maar gezonde voeding heeft onze aandacht. De Gezonde School is een 
goede opmerking, maar ik denk dat deze in ons lokaal beleid een rol hoort te krijgen. Uw 
oproep daarin is helder. U vraagt om het onderwijs te betrekken. Het hoger en 
wetenschappelijk onderwijs zijn betrokken maar dat komt door de regionale aanpak. De 
Regiovisie zal door lokale partners worden vertaald naar de lokale scholen. We realiseren 
ons dat er een sleutel ligt bij het primair en voortgezet onderwijs, maar dat zal je pas zien in 
de concretisering. De houtrookcampagne zou dit jaar pas beginnen. Ik weet dit heel zeker 
want het geld hiervoor is pas dit jaar beschikbaar gesteld. Ik zal het nog een keer navragen, 
maar er zijn eerder hierover raadsvragen gesteld en de campagne zit in de begroting van dit 
jaar. Ik kom daar schriftelijk op terug. Ik heb alles gehad en vind het knap hoe jullie 
meedenken over dit stuk en betrokken zijn. Eind maart begin april komen we terug met ons 
lokale beleid. Mocht ik weer weten over hoe het staat met de Regiovisie en de 
concretisering, zal ik u dat dan vertellen.
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01:36:37

Voorzitter: Hartelijk bedankt. Dank voor de antwoorden. Dank jullie allemaal voor het leuke 
debat. Dan wens ik jullie een fijne avond. Vergeet niet je pasje eruit te halen en wel thuis.
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