
Motie “Dicht de kloof, te beginnen in Groningen”

De raad van  de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 30 juni 2021 besprekende 

het raadsvoorstel “Gemeenterekening 2020”

Constaterende dat:

- De jaarrekening van jaar tot jaar een verschil laat zien van tussen de raad beschikbaar 

gestelde middelen en de daadwerkelijk bestede middelen op een groot aantal posten in de 

programma’s Werk & Inkomen, Economie & Werkgelegenheid, Onderwijs, Welzijn, 

Gezondheid en Zorg en de paragraaf Integraal Gebiedsgericht werken;

- In de brief “Dicht de kloof” aan het kabinet van afgelopen voorjaar ondertekend door de 

Groningse burgemeester en veertien anderen  wordt geconstateerd dat ten gevolge van de 

coronacrisis de tweedeling in de samenleving op een groot aantal aspecten verscherpt raakt 

of dreigt te raken. 

Overwegende dat:

1. De gemeente kampt met een aantal hardnekkige sociale problemen zoals in een niet-
uitputtende lijst:

- In de gemeente Groningen een op de zeven gezinnen in armoede leeft en een op de vijf 

kinderen daarmee geconfronteerd wordt;

- Sinds jaar en dag ongeveer 10.000 mensen met een bijstandsuitkering moeten zien rond te 

komen;

- De wachtlijsten om in aanmerking te komen voor een huurwoning in de sociale sector jaren 

bedraagt;

- 16%van onze inwoners kampt met laaggeletterdheid;

- Groningen hoog scoort in de mate van segregatie in het onderwijs;

- Fors lagere levensverwachting te constateren valt tussen noordelijke en zuidelijke wijken.

2. Doorschuiven van de resterende budgetten in de genoemde programma’s/paragraaf in 

2021/2022 naar alle waarschijnlijkheid tot hernieuwde overschotten leidt.

Verzoek het college:

1. De onderbesteding van de budgetten in bovengenoemde programma’s/paragraaf, onder 

aftrek van de overschrijdingen op andere daarin genoemde budgetten, op te nemen in een 

voorziening “Sociaal investeren”, zoals indicatief is aangegeven in de bijlage;

2. In de begroting 2022 te komen met een voorstel tot het inzetten van die voorziening, zo 

nodig in afstemming met samenwerkingsverbanden, in genoemde programma’s/paragraaf 

bovenop de normaal te begroten budgetten.

En gaat over tot de orde van de dag

SP Bob de Greef


