
motie “Ruimte voor de sociale basis”

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag  7 oktober  2020 
besprekende het raadsvoorstel “Definitieve nota De sociale basis”

 Constaterende dat: 
- Deze harmonisatie nota twee fases beschrijft waarin de tweede ten doel heeft te komen tot 

een nieuwe visie op de sociale basis in de gemeente Groningen en die basis te versterken;
- De raad met het raadsbesluit kennis neem van het inspraakverslag en de definitieve nota 

vaststelt;
- In de onderbouwing door het college in  het voorstel de zinssnede voorkomt dat beleid er 

opgericht is “beschikbare middelen effectief en efficiënt in te zetten en zo besparingen te 
realiseren” (raadsvoorstel blz. 3, derde alinea).

Overwegende dat:
- In de nota geconstateerd wordt dat “we de afgelopen jaren te weinig aandacht hebben 

gehad voor de sociale basis” (paragraaf 1.1.) en “…we afhankelijk zijn van de inzet en het 
enthousiasme van de burgers…..” (hoofdstuk 5, eerste alinea);

- In 21/22, de eerste fase, het college uitgebreid aan de praat wil met bewoners, vrijwilligers, 
besturen en al die mensen die een rol kunnen spelen in het vormgeven en versterken van de 
sociale basis;

- Ook in de jeugdhulp, de wmo, het gebiedsgericht werken het versterken van de sociale basis 
hoeksteen is;

- Uitkomst van de eerste fase kan zijn dat extra investeren noodzakelijk is om de sociale basis 
in onze gemeente op orde te krijgen;

- Efficiënt en effectief omgaan met financiële middelen vanzelfsprekend is;
- Bij voorbaat te stellen dat besparen doel is, gesprekspartners niet motiveert om zich 

enthousiast betrokken te weten bij het gesprek.

Spreekt uit dat:

- Het van belang is het gesprek met bewoners en hun organisaties over aard en omvang van 
de sociale basis open in te gaan en dat het realiseren van bespringen daarom niet als voorop 
gehanteerd doel gehanteerd dient te worden.  

En gaat over tot de orde van de dag.
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