
Motie (M 25) “De sociale basis moet blijven”

De gemeenteraad van Groningen, in vergadering bijeen op 8 november 2022  ter bespreking van de 
Ontwerpbegroting 2023;

Constaterende dat:
● Dat het voor zowel inwoners als organisaties financiële onzekere tijden zijn;
● Het college aanvullend op landelijk maatregelen inzet op tijdelijk lokaal inkomensbeleid, het 

zogenaamde Groningse koopkrachtpakket;
● Het college drie fondsen opricht van in totaal drie miljoen euro, om de sociale basis en bedrijven 

extra te steunen;
● In de begroting 2023 hiervoor geen extra middelen worden uitgetrokken;

Overwegende dat:
● Verenigingen een onmisbare schakel zijn in onze samenleving, omdat het mensen uit alle lagen 

van de bevolking met elkaar verbindt en bijdragen aan een krachtige en sociale samenleving.
● Buurt- en dorpshuizen, culturele instellingen, levensbeschouwelijke organisaties en wijkinitiatieven

de sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten en de gezondheid van 
inwoners bevorderen.

● Kleine ondernemers bijdragen aan de leefbaarheid in dorpen en wijken;
● Buurthuizen, verenigingen, sportclubs, levensbeschouwelijke organisaties en culturele instellingen 

ook te maken hebben met financiële problemen door inflatie en stijgende energieprijzen;
● Het onwenselijk is als organisaties hierdoor bijvoorbeeld hun kosten  voor leden onevenredig 

moeten verhogen, omdat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van deze voorzieningen van groot
belang is;

● Er al meerdere buurthuizen, verenigingen en sportclubs aan de bel hebben getrokken over hun 
financiële zorgen;

● Het nog onduidelijk is hoe de motie Heerma wordt uitgewerkt om het energieplafond ook voor 
verenigingen en kleine bedrijven te doen gelden;

Spreekt uit:
● Dat de sociale basis, waaronder verenigingen, buurthuizen en wijkinitiatieven, en ondernemers 

van groot belang is voor de samenleving en noodzakelijke ondersteuning aan hen niet beperkt zal 
moeten worden vanwege het budget;

● Indien nodig hiervoor, na voorstel van het college, aanvullend budget beschikbaar te willen stellen;

Verzoekt het college:
● Met bovenstaande rekening te houden wanneer het de problemen van buurthuizen, 

wijkinitiatieven, verenigingen en ondernemers in kaart brengt en met een voorstel komt; ● Het 
fonds actief bij verenigingen, organisaties en instellingen onder de aandacht te brengen;

en gaat over op de orde van de dag.
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