Amendement “Fonds voor sociale vooruitgang”
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 10 november 2021
besprekende het raadsvoorstel ”Gemeentebegroting 2022”
Constaterende dat:
- het college vraagt in te stemmen met de gemeentebegroting 2022;
- de begroting voorziet in een stijging van het weerstandsvermogen naar 127% oftewel een
stijging met 26,1 miljoen ten opzichte van de ambitie van 100% (Ontwerpbegroting 2022, blz.
163);
Overwegende dat:

-

-

-

Het coalitieakkoord streeft naar een weerstandsvermogen van 100%;
Armoedebestrijding en begeleiding naar werk voor mensen in armoede, werkzoekenden en
voor de gemeente Groningen al jaren belangrijke problemen zijn die langdurig de prioriteit
hebben en verdienen;
De begeleiding naar (geschikt) werk voor mensen in armoede, voor (langdurig)
werkzoekenden en voor de gemeente Groningen prioriteit hebben;
Er groeiende tekorten aan personeel ontstaan in de zorg, techniek en ICT waar de komende
jaren een oplossing voor gezocht moet worden;
Door het reserveren van middelen in 2022 geen verloren jaar hoeft te worden voor de
armoede bestrijding;
Deze begroting een “beleidsarme” begroting is, waarbij deze gemeenteraad een volgend
college en gemeenteraad nog wel kan meegeven de uitdagingen en problemen voor de
komende jaren;
Het hieronder voorgestelde fonds voor sociale vooruitgang ook door een volgend college en
gemeenteraad anders ingezet kan worden.

Besluit:
- Het dictum van het raadsvoorstel onder I “de gemeentebegroting 2022 vast te stellen
overeenkomstig het voorliggende ontwerp en de opgenomen nieuwe indeling naar 4
programma’s en 14 deelprogramma’s” aan te vullen met “met dien verstande dat de ratio
van het weerstandsvermogen naar 100% teruggebracht wordt door een uitname uit de AER
van 26,1 miljoen euro”;
- Beslispunt X toe te voegen dat luidt ”een fonds voor sociale vooruitgang op te nemen en
deze te vullen met het bedrag van 26,1 miljoen euro”.
En gaat over tot de orde van de dag
SP
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