Motie “Zekerheid bieden”
De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 11 november 2020,
besprekende de gemeentebegroting 2021
Constaterende dat:
● De gevolgen van Covid-19 voor dorps- en buurthuizen, culturele instellingen en
sportverenigingen groot zijn;
● De gevolgen voor de economie groot kunnen zijn en mogelijk zullen leiden tot meer
mensen in armoede;
● Het college zowel maatregelen als middelen waaronder een coronabuffer van 12,5
miljoen euro in de begroting 2021 heeft opgenomen om de gevolgen van de
coronacrisis voor Groningen en Groningers het hoofd te bieden;
Overwegende dat:
● Het college voortvarend maatregelen voor ondernemers heeft ingesteld en een
steunpakket voor de cultuursector;
● Het college nauw contact heeft met dorps- en buurthuizen om hun situatie te monitoren
en een aantal maatregelen heeft genomen zoals het opschorten van de huur;
● Het college heeft aangegeven de sportsector te willen helpen en dit bijvoorbeeld doet
door de landelijke regelingen voor de compensatie van sportverenigingen uit te voeren;
● De duidelijkheid vanuit de gemeente voor dorps- en buurthuizen en sportverenigingen
af kan hangen van landelijke regelingen;
● De Voedselbank en Stadjerspasvoorzieningen de gevolgen van armoede enigszins
verlichten;
Spreekt uit dat:
● Sportverenigingen, cultuurinstellingen en dorps- en buurthuizen van essentieel belang
zijn voor de sociale infrastructuur van de gemeente Groningen en er alles aan gedaan
moet worden om deze infrastructuur in stand te houden. Dat het vangnet wat de
Voedselbank en Stadjerpasvoorzieningen bieden in deze tijd overeind moeten blijven.
Verzoekt het college:

● Sportverenigingen, culturele instellingen en dorps- en buurthuizen zoveel mogelijk
zekerheid te bieden en proactief aan te geven welke steun de gemeente kan bieden
ook als landelijke regelingen nog niet volledig helder zijn.
● In nauw contact met de Voedselbank te blijven en waar nodig steun te bieden als het
vangnet verloren dreigt te gaan.
● Het aanbod van de Stadjerspas nu zoveel mogelijk in stand te houden en in januari
2021 de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken en het vervolg.
en gaat over tot de orde van de dag.
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