Motie “‘Afscheid Nemen Bestaat Niet”
De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 09-11-2021, besprekende begroting
2022.
Constaterende dat:
- uit onderzoek blijkt dat elk jaar 70% van de studenten uit Groningen vertrekt, waarvan
10% naar de rest van het noorden1, en dat van alle RUG alumni na 6 jaar nog maar
36,4% in het noorden woont2;
- in tegenstelling tot een stad als Eindhoven, zij veelal uit de regio vertrekken en naar de
randstad gaan om carrière te kunnen maken3;
- er nog onvoldoende inzicht is op blijf- en vertrekmotieven van academisch opgeleiden 4;
- ondanks de grote studentenpopulatie, Groningen voor bedrijven niet als een
aantrekkelijke vestigingsplaats wordt gezien5.
Overwegende dat:
- deze studenten dus vaak niet alleen uit de stad, maar zelfs uit het noorden vertrekken
en het noorden dus gezien wordt als een tussenstation;
- in de meeste studentensteden een vertrek uit de stad niet een vertrek van de
arbeidsmarktregio betekent6;
- er elk jaar een groot potentieel voor de noordelijke arbeidsmarkt verdwijnt met deze
grote trek;
- volgens Groningse onderzoekers wel duidelijk is dat jonge academici het beeld hebben
hier niet de uitdagende functie te kunnen vinden die zij zoeken en het idee hebben dat
er te weinig aanbod van arbeid is op de arbeidsmarkt in Noord-Nederland 7;
- het college duidelijk uitspreekt in de voorliggende begroting in te willen blijven zetten
op het behouden van academisch opgeleiden voor de noordelijke arbeidsmarkt
- onderzoekers de aanbevelingen aan noord Nederland doen blijvend de aandacht te
geven om talent en ondernemers aan te trekken en een antwoord te vinden op de grote
demografische ontwikkelingen (vergrijzing en een beroepsbevolking die kleiner wordt);
- Groningen een grote rol kan spelen in het aanbod voor de Noordelijke arbeidsmarkt, om
daarmee brede welvaart in Noord-Nederland voor iedereen te kunnen versterken. 8
Spreekt uit:
- dat het zorgelijk en een gemiste kans is dat een groot gedeelte van de studenten die in
Groningen heeft gestudeerd vertrekt uit de noordelijke regio.
Verzoekt het college:
- in samenwerking met kennisinstellingen een onderzoek uit te voeren naar de
beweegredenen voor studenten om de regio noord Nederland te verlaten na hun studie
in Groningen.
En gaat over tot de orde van de dag
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