
     
    
MOTIE Bezuinigingen door corona voorkomen en anticyclisch investeren mogelijk maken 
 
De Raad van de Gemeente Groningen in vergadering bijeen op 01 juli 2020 besprekend de 
voorjaarsbrief 2020.  
 
Constaterende dat: 

- De coronacrisis enorme gevolgen heeft voor de volksgezondheid maar ook voor de economie 
en samenleving; 

- Er in aanvulling op de landelijke regelingen ook naar ons als gemeente gekeken wordt als het 
gaat om de uitvoering van regelingen en ondersteuning van ondernemers, inwoners en 
maatschappelijke en culturele instellingen; 

- Naar een eerste schatting van het college de lasten van de coronacrisis tussen de 10 en 20 
miljoen euro liggen voor de gemeente Groningen.  
(De VNG de gemeentelijke coronalasten schat op 5% tot 10% van de begroting. Uitgaande 
van een begroting a 1 miljard euro dat neerkomt op 50 tot 100 miljoen euro in het geval van 
de gemeente Groningen); 

 
Overwegende dat: 

- Een gemeentelijke bezuinigingsopdracht als gevolg van corona en van een dergelijke omvang 
funest is voor de Groningse economische en publieke infrastructuur waar sowieso al harde 
klappen zullen vallen; 

- De meest vooraanstaande economen van de DNB, SER, SCP benadrukken dat bezuinigen in 
een krimpende economie de recessie verdiept.  

- Het voeren van anticyclisch beleid, het handhaven van de investeringsagenda in mindere 
tijden, wenselijk is; 

- Bezuinigingen (als gevolg van incidentele nadelen, gedeeltelijk) voorkomen kunnen worden 
door de inzet van ruilmiddelen, eigen reserves, temporiseren en het aantrekken van 
langjarige geldleningen tegen lage rente. Maar de coronalasten, zelfs conform de meest 
behoudende schattingen, nu niet enkel binnen de toch al door het Rijk onder druk gezette 
begroting van de gemeente Groningen opgelost kunnen worden; 

 
Verzoekt het college: 

- Zoveel mogelijk om bezuinigingen als gevolg van corona te voorkomen, anticyclisch beleid te 
voeren en de investeringsagenda te handhaven. Dit mogelijk te maken door bijvoorbeeld: 

o De coronalasten als incidenteel nadeel te beschouwen (en met de Groningse 
gemeenten en de VNG een lobby te starten richting Rijk en provincie om), deze 
buiten de systematiek van de gesloten huishouding van de jaarlijkse 
gemeentebegroting te houden en/of voor een ruime verhoging van het 
gemeentefonds.  

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
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