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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 19 JANUARI 2022 14.15 UUR 

Voorzitter: J. Boter (VVD) 
Namens de raad: J. Jones (GroenLinks), J. Bushof (PvdA), I. Venhuizen (D66), B. de Greef  
(SP), E. Akkerman (VVD) (digitaal), G. Brandsema (ChristenUnie), J . de Haan (CDA), Y. 
Menger (Stadspartij/100%Groningen) (digitaal), S. Bosch (Student&Stad),  
Namens het college: B. Benjamins 
Namens de griffie: W. Bierman 

Initiatiefvoorstel Welkomstpakket Groningen 

00:17:34 
Voorzitter: Goedemiddag, het is kwart over twee, dus we beginnen met de sessie van het 

Initiatiefvoorstel Welkomspakket Groningen, dat is ingediend door Student & Stad, 

Stadspartij, 100% Groningen, PvdA en D66. Ik kijk eerst even digitaal en dan zie ik dat 

mevrouw Akkerman van de VVD aanwezig is, mevrouw Jones van GroenLinks en mevrouw 

Menger van 100% Groningen en ik neem aan dat zij ook het woord zal voeren voor de 

Stadspartij. Ze knikt instemmend ja en steekt haar duim op. De overige partijen zijn hier 

aanwezig. De volgorde is bij een initiatiefvoorstel dat eerst de niet-indienende fracties, 

waaronder ook de heer De Haan die namens het CDA nog binnenkomt, het woord mogen 

voeren. Daarna zal het college reageren bij monde van de wethouder en daarna de 

indienende partijen, maar ik wilde toch graag de heer Bosch namens de initiatiefnemers de 

mogelijkheid geven om een warm welkom voor dit onderwerp te geven, als hij daar 

behoefte aan heeft. 

00:18:27 
De heer Bosch: Voorzitter, dank je wel. Ja, in ieder geval een warm welkom en ik hoop dat 

we hier een mooi gesprek gaan hebben over de mogelijkheid van een welkomstpakket en 

daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dank u wel. 

00:18:38 

Voorzitter: Dan gaan we kijken naar het vertrouwen. Dan kijk ik even rond, naar de niet- 

indienende partijen, wie ik als eerste het woord kan geven over dit onderwerp. De heer 

Brandsema, ChristenUnie. 

00:18:49 
De heer Brandsema: Ja, dank, Voorzitter. Ja, wat de Christenunie betreft, een mooi idee. Een 

welkomstpakket straalt gastvrijheid uit naar nieuwe inwoners van onze gemeente. Wel nog 

een aantal vragen daarover, onder andere over de financiering. Het is nu zo in het 

initiatiefvoorstel dat de gemeente dit financiert, maar wij zouden we ons voor kunnen 

stellen, dat niet alleen de gemeentelijke organisatie heel gastvrij is, maar dat heel Groningen 

gastvrij is, dus wellicht vanuit ondernemers of culturele instellingen kan er ook iets gedaan 

worden voor wat betreft het welkomstpakket en de financiering daarvan. Wellicht dat het 

college dat mee zou kunnen nemen in de verdere uitwerking van de plannen. Wat de 

ChristenUnie betreft, we hebben ook het preadvies van het college gelezen en wij kunnen 

ons wel vinden in wat het college voorstelt, om ook af te wachten wat de publiekscampagne 

gaat doen. In het initiatiefvoorstel wordt aangegeven dat de verwachting is dat met een 

duurder pakket er ook meer studenten zullen zijn die zich laten inschrijven. Dat zou kunnen. 
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Dat weten we niet zeker, maar we vinden het wel een hele leuke creatieve manier in ieder 

geval om dekking te zoeken voor het initiatiefvoorstel, dus complimenten daarvoor. Alleen is 

het wel even afwachten wat de werkelijke impact kan zijn. Het kan natuurlijk ook nog zo zijn 

dat de invoering van de basisbeurs misschien ook al voldoende prikkel in zich heeft om die 

inschrijvingen weer te laten toenemen. Echter, in die zin kunnen wij het voorstel van het 

college volgen uiteindelijk. Dank u wel. 

00:20:36 
Voorzitter: Het voorstel van de initiatiefnemers, maar de reactie van het college, denk ik dat 

u bedoelt. Dank u wel. Nog even voor degenen die digitaal aanwezig zijn: ik kan geen 

handjes zien, dus als je net als vroeger op school je hand vrij duidelijk omhoog wil steken, 

dan zie ik dat er een vraag is. Mevrouw Jones doet dat ook gelijk. Wilt u ook het woord 

voeren? Dat mag dan nu, dan krijgt u het woord. Mevrouw Jones, GroenLinks. 

00:20:55 

Mevrouw Jones: Ja, goedenavond, Voorzitter. Ik wil eerst graag namens de Partij voor de 

Dieren, die hebben mij gevraagd of ik even - 

00:21:00 

Voorzitter: Wij horen u niet. 

00:21:05 

Mevrouw Jones: Oh, nu wel? 

00:21:11 

Voorzitter: De microfoon schijnt aan te staan. Kunt u nog eens iets zeggen, dan kunnen we 

kijken, of we u horen? 

00:21:16 
Mevrouw Jones: Ja, ik probeer het, maar - 

00:21:17 
Voorzitter: Ja, kan mevrouw Akkerman of mevrouw Menger eens proberen, als de microfoon 

aangaat of we dat horen? 

00:21:27 
Mevrouw Akkerman: Ja, Voorzitter en ik kan mevrouw Jones wel horen. 

00:21:29 
Mevrouw Menger: Ja, ik ook. 

00:21:30 
Voorzitter: Ik hoor ook niets van mevrouw Akkerman en ook niet van mevrouw Menger, dus 

iets is niet goed met het geluid. 

00:21:58 
Voorzitter: Online komen jullie wel binnen in ieder geval of digitaal, maar niet voor degenen 

die hier fysiek aanwezig zijn, die horen niets. 

00:22:04 
Voorzitter: Het ligt niet aan jullie geluid thuis, want dat is wel hoorbaar, dus op de livestream 

zijn jullie wel te horen. 
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00:22:41 
Voorzitter: Ik schors de vergadering even voor vijf minuten. Dan kunnen sommige mensen 

nog even gaan zitten en wacht ik even tot het geluid het weer doet. 

00:32:07 

Mevrouw Akkerman: Voorzitter, ben ik te horen? 

00:33:50 

Voorzitter: Ja, test test. Kan één van degenen die digitaal aanwezig is, mevrouw Akkerman, 

even wat zeggen met de microfoon open? 

00:33:56 
Mevrouw Akkerman: Ja, dat ben ik aan het doen, maar volgens mij lukt het niet. 

00:34:00 
Voorzitter: Nee, waarschijnlijk via de livestream wel, maar we horen nog steeds in de zaal 

niets. 

00:36:05 
Spreker: Ik denk niet dat [onhoorbaar]. 

00:36:15 
Spreker: Nee, oké. 

00:36:17 
Spreker: Ja, precies. 

00:36:18 
Spreker: Als het goed is, zien jullie een mooie lamp. 

00:36:21 
Spreker: Ja, oké. Weet je wat we doen - 

00:38:47 
Voorzitter: Mevrouw Akkerman, kunt u nog wat zeggen, want u had net wat spraakwater 

genomen zag ik? 

00:38:51 

Mevrouw Akkerman: Voorzitter, dat heeft u goed gezien. Kunt u mij horen? 

00:38:54 

Voorzitter: Wij horen u, dus ook de dames die namens alle fracties thuiszitten zijn goed 

hoorbaar. 

00:39:03 

Voorzitter: Dan hervatten wij de vergadering. We hadden de heer Brandsema van de 

ChristenUnie al zijn woordvoering laten doen. Dat is allemaal uitgezonden, dus we kunnen 

nu doorgaan, waar we gebleven zijn. Mevrouw Jones van GroenLinks heeft het woord voor 

haar woordvoering. 

00:39:19 
Mevrouw Jones: Bedankt, Voorzitter. Ik wilde graag eerst beginnen, met uw goedkeuring, 

voor de Partij voor de Dieren. Zij hebben mij gevraagd of ik hun mening wilde delen. Dat zal 

ik nu doen. De Partij voor de Dieren vindt het een sympathiek initiatiefvoorstel, maar vraagt 

zich af of dit welkomstpakket de beste manier is om het aantal inschrijvingen van 
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spookstudenten te verhogen. De PvdD kan dan ook de lijn van het college volgen, om 

alvorens deze stap te nemen, eerst de resultaten van de publiciteitscampagne af te wachten. 

Tot zover, de Partij voor de Dieren. 

00:39:55 
Mevrouw Jones: Ja, als GroenLinks zouden wij nog willen toevoegen dat we het ook 

inderdaad een sympathiek voorstel vinden. We vragen ons wel af of inderdaad het 

ontbreken van een welkomstpakket nu de reden is dat bepaalde groepen zich niet 

inschrijven in de gemeente. Daar is nog een beetje twijfel, dus wij zouden daarom ook eerst 

de publiciteitscampagne en de resultaten daarvan willen afwachten. Daarnaast, zoals het 

college aangeeft in de brief, gaat het natuurlijk om grotere groepen nieuwe inwoners, dan 

alleen de studenten die zich niet inschrijven. Daarom zouden wij ook pleiten, als er dan toch 

zo een welkomstpakket komt, dat het ook wat breder is dan wat er nu in het initiatief ligt 

aan pakket. Dan denken wij net als de ChristenUnie ook aan het toevoegen van bijvoorbeeld 

culturele aspecten, lokale ondernemers en lokale producten om toch een beetje de gehele 

gemeente in de hele dwarsdoorsnede in de etalage te zetten. 

00:41:00 

Voorzitter: Dank u wel voor de woordvoering ook namens de Partij voor de Dieren. Dan kijk 

rond wie dan het woord wil voeren? Allereerst de heer De Haan van het CDA en daarna mag 

de heer De Greef van de SP. 

00:41:18 
De heer De Haan: Ja, Voorzitter, dank u wel. Ja, ook mijn fractie, het CDA, vindt het een 

sympathiek voorstel. Ik denk dat het maar weer eens laat zien, dat het verdwijnen van de 

basisbeurs in ieder geval geen goed besluit is en dat het goed is dat het kabinet die weer 

gaat invoeren. Nu die compensatie nog een beetje normaal regelen, dan zijn we helemaal 

blij. Ja, dan het welkomstpakket. Ja, ik denk dat het welkomstpakket wel iets moois is, maar 

ik ben het wel eens met wat GroenLinks en de Partij voor de Dieren net ook zeiden, dat ik 

me wel afvraag in hoeverre het bij gaat dragen aan het feit dat meer studenten zich dan 

gaan inschrijven. Met zo een pakket moet je dan, dat geeft het college ook wel aan, we 

hebben natuurlijk niet alleen studenten die hier komen wonen, er zijn ook gepensioneerden 

die onze gemeente verrijken. Ik ben zelf kortgeleden vader geworden en ook dan zou het 

misschien leuk zijn om een soort van pakketje samen te stellen. De heer Brandsema weet 

het misschien nog, maar als je nu een kindje krijg, dan krijg je een leuk blaadje met de naam 

erop. Nu, hartstikke leuk en aardig, maar als je dan zo een welkomstpakket doet, dan is het 

denk ik wel goed om te kijken naar wat is nu passend voor zowel jong als oud. Dan denken 

wij dat de publiciteitscampagne, die het college voorstelt, wel een betere manier is om meer 

studenten zich te laten inschrijven en dat de basisbeurs, waar de heer Brandsema ook aan 

refereerde, waarschijnlijk nog een betere reden is. Het idee van een welkomstpakket vinden 

wij mooi, maar kijk daarbij wel naar jong én oud. Ik denk dat het niet per se heel erg werkt 

voor het doel, waar het misschien nu voor bedoeld is. Daar stellen wij nog wat vragen bij. 

Dat was het. Oh, ja en mooi trouwens dat lokale ondernemers hierbij betrekken, had ik nog 

opgeschreven. Altijd goed. 

00:43:02 
Voorzitter: Dank voor uw woordvoering en de nabrander. De heer De Greef, SP. 
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00:43:09 
De heer De Greef: Wij vinden het ook goed voorstel, zeker als de kosten opwegen tegen de 

toename van de inkomsten. Ik begrijp ook uit de stukken, dat het niet alleen voor studenten 

bedoeld is zo een welkomstpakket, maar zeker ook breder. Er wordt zelfs gesproken over 

verschillende soorten pakketten in verschillende wijken. Daarbij kan ik ook aansluiten bij de 

voorgaande spreker, dat wij ook graag zien dat dat nieuwe baby's een ander pakket krijgen 

dan studenten en misschien anderen die in onze gemeente komen wonen. Echter, ik zie ook 

dat die mogelijkheid wel gegeven wordt binnen het initiatiefvoorstel. Het college heeft 

cijfers gepresenteerd die wat anders zijn dan het initiatiefvoorstel in eerste instantie ons 

voorschotelt, dus wij zijn ook benieuwd wat de uitwerking precies is en wat er dan vanuit de 

gemeenteraad aan welkomstpakket kan bij een bepaalde toename van inschrijvingen van 

hoofdzakelijk studenten, want we zien ook dat daar dan met name de inkomsten van 

moeten komen. Dank u wel. 

00:44:15 
Voorzitter: Dank u wel voor uw woordvoering. Dan de enige van de niet-indienende partijen 

die het woord nog niet heeft gevoerd, Mevrouw Akkerman, die ook keurig haar vinger 

opsteekt. Mevouw Akkerman, VVD. 

00:44:24 
Mevrouw Akkerman: Dank u wel, Voorzitter. Ook onze fractie vindt het een sympathiek plan 

om een welkomstpakket aan te bieden aan nieuwe inwoners van onze gemeente. We 

hebben eigenlijk dezelfde twijfels of dat inderdaad voldoende nieuwe inschrijvingen zou 

opleveren, waardoor het financieel uit kan. Ja, dus hoe enthousiast we zijn, hangt 

uiteindelijk natuurlijk ook af van wat het uiteindelijk zou kosten. Wij hadden bij het 

preadvies dezelfde gedachte die ook al door een aantal fracties genoemd is. Ja, het is 

inderdaad slim om die publiciteitscampagne even af te wachten. Echter, als je echt goed 

naar het initiatiefvoorstel kijkt, wat er precies verzocht wordt, dan bijt dat elkaar ook niet, 

want volgens mij is het verzoek ook om ernaar te kijken en om te onderzoeken of het 

haalbaar is. Of dat inderdaad het doel dus gaat halen -- Wij hebben het meer opgevat als, als 

je een welkomstpakket doet, dan heb je een iets mooiere publiciteitscampagne wellicht. Dat 

het elkaar dus wel iets zou kunnen versterken, omdat je dan iets meer bekendheid krijgt 

over die campagne. Dat zou misschien kunnen helpen, maar ook die basisbeurs. De 

suggestie van de ChristenUnie lijkt mij een goede, om ook lokale ondernemers en culturele 

instellingen te vragen of zij ook iets in het welkomstpakket zouden willen stoppen. Wat wij 

verder nog dachten en dat is een suggestie aan het college en de indienende fracties, want 

wij zien op dit moment een aantal initiatieven die noem het maar een beetje te maken 

hebben met je welkom voelen en de Groningse identiteit en dan denk ik bijvoorbeeld aan 

wat we bij de inburgeraars besproken hebben, maar ook het verhaal over de Groningse 

geschiedenis. Onze vraag is: zijn daar nog verbanden te leggen tussen al die onderwerpen, 

zodat je dat wellicht onder een grotere kapstok zou kunnen oppakken? Dank u wel, 

Voorzitter. 

00:45:58 
Voorzitter: Dank voor de woordvoering. Dan zijn alle niet-indienende partijen aan het woord 

geweest en dan geef ik nu het woord aan het college, de wethouder. 
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00:46:09 
De heer Benjamins: Ja, dank u, Voorzitter. Ja, het is al een aantal keer genoemd, de beste 

oplossing zou zijn het invoeren van de basisbeurs om het aantal inschrijvingen in onze 

gemeente te vergroten. Daar is het college het wel mee eens. Dat behoeft verder geen 

toelichting. Fijn dat dit initiatiefvoorstel door de indienende partijen is gedaan. Volgens mij 

ligt er nu ook een goed preadvies van ons college bij dit initiatiefvoorstel; laat ons die 

publiciteitscampagne maar even voeren. Wij zijn van plan om deze erg breed te voeren, dus 

we hebben ook een SEO, zoals dat heet, daarop gezet, zodat het ook op internet vindbaar is, 

als mensen daarop googelen of op gaan zoeken. We hebben een Instagram-account, dus u 

kunt ons ook volgen daar. We hebben op dit moment iets van 10.000 volgens. Volgens mij 

kan dat de omhoog, dus als u ook meedoet en uw best doet, dan bent u ook onze 

ambassadeur om te promoten, dat inschrijven bij de gemeente Groningen wél zinvol is. Dan 

zijn er nog een paar specifieke opmerkingen gemaakt, onder andere door de VVD - 

00:47:21 
Voorzitter: U hebt een vraag van de ChristenUnie. U was zo mooi stil. Meneer Brandsema. 

00:47:25 
De heer Brandsema: [onhoorbaar] 

00:47:36 
De heer Benjamins: Ja, dat is zo een zoekterm om vindbaar te worden via de Googels van 

deze wereld en de Bings en welke vergeet ik nu. Goed, dat. Daarnaast de digitale 

binnenstadborden, die we tegenwoordig hebben. Daar zullen wij ook vindbaar op zijn tijdens 

die publiciteitscampagne. We proberen echt overal, waar we dat maar kunnen, deze 

campagne te promoten. Dat is het idee ervan. Dan heeft de VVD gevraagd, want daar was ik, 

om te kijken of er verbanden zijn te leggen met andere initiatieven die wij in onze gemeente 

rijk zijn. Dat gaan we zeker doen. We sluiten ook niet uit, dat het ene pakket misschien iets 

bevat wat het andere pakket ook zou kunnen hebben. Dat sluiten we niet uit. Dan ga ik toch 

even in op de lokale ondernemers en de culturele instellingen. Die vragen wij natuurlijk. Als 

wij dit gaan uitvoeren straks gaan wij die natuurlijk benaderen en vragen of zij dat ook zien 

zitten en of zij daar iets in kunnen aanvullen. Echter, nogmaals ons preadvies is: wacht eerst 

even die publiciteitscampagne af en kijken wat voor effect dat sorteert. Misschien moeten 

we ook nog wel even afwachten, inderdaad, wat de invoering van de basisbeurs ons brengt, 

maar laten we daar maar niet al te snel op hopen, want sommige dingen duren wat langer 

bij deze Rijksoverheid. 

00:49:03 
Voorzitter: Dank u wel voor uw aanvulling op het preadvies en de beantwoording van de 

gestelde vragen en dan geef ik als voorzitter het woord aan de indieners. Namens hun, de 

heer Bosch van Student en Stad. 

00:49:15 
De heer Bosch: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ja, heel leuk om hier nu met een aantal mede-

indieners te spreken over ons initiatiefvoorstel voor een welkomstpakket. Laat ik beginnen 

met een meer algemeen verhaal en dan zal ik ingaan op de vragen die gesteld zijn door 

verschillende fracties. Wij zijn heel erg blij met het preadvies van het college en daarbij 

begint dat eigenlijk met dat er erkend wordt dat het een probleem is, dat heel erg veel 
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studenten niet ingeschreven staan hier in de gemeente Groningen. We zijn ook blij met de 

correctie die in het preadvies staat op onze cijfers daarover. Wij dachten naar aanleiding van 

de cijfers in het bevolkingsregister en ons eigen onderzoek dat het rond de 6.000 ligt. Dat 

blijkt echter wat minder te zijn, tenminste als je kijkt naar de nieuwe cijfers in het 

bevolkingsregister, en dat het ergens tussen de drie en een half en 4.000 studenten zijn. Het 

zijn er nog steeds een hele hoop en dat komt dan neer op jaarlijks misgelopen inkomsten 

van ongeveer twee miljoen euro. Dat is heel veel geld, wat we mislopen, omdat mensen zich 

niet inschrijven. In ieder geval zijn we heel blij dat we over de kern, dat dat een probleem is 

en dat we daar iets mee moeten, nu spreken en dat het college dat ook erkent. Wachten op 

de campagne, zoals gezegd wordt, lijkt ons inderdaad een goed idee. Misschien is dat heel 

erg effectief en kunnen we daarmee al heel erg veel bereiken. Wachten op de basisbeurs, 

alhoewel dat inderdaad wat zou oplossen, daar zijn wij niet zo een voorstander van. Het is 

namelijk echt nog heel erg de vraag, wanneer dat ingevoerd zou worden. Laat staan 

überhaupt hoe en of dat ook met een uitwonende en thuiswonende beurs is, zoals het eerst 

was, zodat je dan ook daadwerkelijk die prikkel krijgt. Dat is nog echt de vraag, dus als we 

daarop gaan wachten, dan hebben we dit probleem van twee miljoen euro nog jaar na jaar 

na jaar. Dan over de campagne. Wij zien en denken dat het heel erg effectief kan zijn, als dat 

op heel veel verschillende plekken uitgerold kan worden. Goed dat het goed vindbaar is via 

Google. Dat hadden we inderdaad via ambtelijk navragen ook al eventjes gehoord. Wij 

hoorden ook dat er qua digitale promotie en dan daadwerkelijk ook betalen voor digitale 

promotie, zodat het heel breed gezien wordt, dat dat op dit moment nog niet in de plannen 

voorkomt. Ik vroeg me eigenlijk af -- Ja, werkt dat nog zo, dat ik dan nu nog een vraag aan 

het college kan stellen? Ik vroeg me af, waarom daar niet voor gekozen is? We betalen dus 

wel voor posters en dergelijke, maar niet voor online extra zichtbaarheid naast ons eigen 

Instagram-account. Ik denk niet dat de mensen die ons Instagram-account volgen niet-

ingeschreven staan, dat verwacht ik niet. Dan over de vragen van verschillende fracties. De 

ChristenUnie, over hoe de financiering precies wordt gedaan en ook kunnen we daar niet 

culturele instellingen en ondernemers aan bijdragen? Wat ons betreft zeker. Als zij dat 

willen en daar de meerwaarde van inzien, die er denk ik heel erg is, heel erg graag. Zoals het 

college dat ook zei, zien we dat graag. Dan de vraag: is dit effectief, zorgt dit voor extra 

inschrijvingen? Wij denken wel degelijk van wel en daar vind ik de bijdrage van de VVD ook 

heel erg waardevol in, dat je het kan doen in combinatie met een publiekscampagne; schrijf 

je in, dan hoor je erbij en dan krijg je ook nog eens een leuk pakket, waarin duidelijk wordt 

dat je een echte Groninger bent. Dat is denk ik heel erg effectief en dan kunnen we die 4,000 

studenten die er nu totaal geen meerwaarde in zien, wat ons betreft, overhalen en daarmee 

twee miljoen extra op de begroting toveren. Dan nog een opmerking van de Partij voor de 

Dieren en GroenLinks over een breed pakket, ook namens de culturele instellingen. Dat staat 

inderdaad niet genoemd in ons initiatiefvoorstel, maar culturele instellingen horen daar 

absoluut bij en zouden hierbij betrokken kunnen worden, als ze dat willen natuurlijk. Het 

CDA komt nog met een voorstel, jong en oud. Nu, je kan wat ons betreft verschillende 

ideeën daarin loslaten. Je kan verschillende pakketten voor verschillende leeftijden 

neerzetten, dat is zeker een mogelijkheid. Wat ook mogelijk kan zijn, denken wij, is dat je 

zoekt naar een pakket wat voor iedereen leuk is en wat voor iedereen waardevol is, maar 

per wijk gaan differentiëren. Dat je bijvoorbeeld kan kijken of een wijkraad daar iets in kan 

doen, een uitnodiging voor de buurtraad of iets dergelijks. Dat is denk ik wel heel heel mooi 
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om erbij te doen. Even kijken, heb ik dan zo alles gehad? Ik denk het wel. Wij zien dus heel 

graag dat de campagne goed gemonitord wordt. Krijgen we er echt extra inschrijvingen bij 

en is het effectief? Dat is denk ik heel makkelijk om te meten op dit moment. Als dat niet zo 

is, dan lijkt het ons fantastisch om daar samen met Marketing Groningen en heel veel 

andere partijen naar te kijken of dit ontwikkeld kan worden, om iedereen die in Groningen 

komt een hartelijk welkom te geven. Dan zijn er nu vast mede-indienende partijen die wat 

willen zeggen. 

00:54:47 
Voorzitter: Er zijn vier mede-indienende partijen staat op mijn blaadje. Ik zie mevrouw 

Menger al zwaaien. Dan ga ik wel even het rijtje af, zodat iedereen nog een statement kan 

maken. Mevrouw Menger namens 100% Groningen en de Stadspartij. 

00:55:00 

Mevrouw Menger: Ja, dank u wel, Voorzitter. Ik heb maar een heel korte toevoeging. Toen 

we werden benaderd door Student en Stad met dit initiatiefvoorstel werden wij daar 

meteen daar warm voor, omdat wij denken dat dat de betrokkenheid en het je thuis voelen 

in een nieuwe omgeving groter maakt. Als je bijvoorbeeld verhuist en de makelaar heeft een 

welkomstpakketje voor je staan, om je welkom te heten in jouw nieuwe woning, dan geeft 

dat je een warm gevoel. Dit is dan wat breder getrokken. Ik kan me ook wel aansluiten bij de 

suggesties die door andere fracties zijn medegedeeld met betrekking tot het breder maken, 

want het gaat om iedere nieuwe inwoner van de gemeente Groningen en niet echt specifiek 

een bepaalde doelgroep, dus daar zou ik dan ook wel echt voor zijn. Voor het overige denk ik 

dat de heer Bosch het heel goed uiteen heeft gezet, waarom wij dit een mooi voorstel 

vinden om in te dienen. Het preadvies was volgens mij ook helder en duidelijk, dus daar 

kunnen wij ons geheel achter scharen. Dank u wel. 

00:56:14 

Voorzitter: Dank u wel voor uw bijdrage en dan kijk ik nog naar meneer Venhuizen, D66. 

00:56:18 
De heer Venhuizen: Ja, dank u wel, Voorzitter. Wij willen ook graag eerst Student en Stad 

bedanken, dat wij mee hebben kunnen denken met dit initiatief. Natuurlijk, een campagne is 

sowieso een goed idee. Op termijn zou het misschien ook wel leuk zijn, als het elkaar 

versterkt en dat studenten in de KEI-week zeggen: schrijf je nu in, want ik heb dit in dit 

gekregen tegen mensen die al eerder naar de stad waren gegaan. Ik ben benieuwd wat er uit 

de gesprekken komt. Hopelijk kunnen we iets leuks neerzetten en dat kan natuurlijk 

inderdaad allerlei vormen aannemen. Het hoeft niet per se Groninger koek en mollebonen 

thuis te krijgen, maar je kan ook bonnen geven om in de lokale horeca of de wijk iets te 

doen. Er zijn natuurlijk allerlei mogelijkheden, dus wij zijn benieuwd wat daar uitkomt. 

00:56:56 
Voorzitter: Dank u wel. Dan de heer Bushoff, PvdA. 

00:56:58 
De heer Bushoff: Ja, dank u wel, Voorzitter. Heel kort ook nog van mijn kant, want volgens 

mij heeft mijn collega, de heer Bosch van Student en Stad, het allemaal heel goed verwoord. 

Volgens mij omschreef het initiatiefvoorstel zelf, maar ook het preadvies van het college 

best wel de noodzaak om in ieder geval te proberen meer met name toch studenten zich te 
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laten inschrijven in de gemeente Groningen. Ik denk dat degenen die zeggen, dat het 

ontbreken van een welkomstpakket niet de reden is dat studenten zich niet inschrijven, dat 

zal niet zo zijn, maar een welkomstpakket zou misschien wel een aansporing kunnen zijn 

voor jongeren om zich wel in te schrijven. Volgens mij moet je het op die manier zien en is, 

zoals anderen het ook al verwoordde, een welkomstcampagne in eerste instantie een goede 

opmaat naar misschien later wel zo een welkomstpakket, wat dan wat mij betreft ook 

kostenneutraal kan, doordat je de inschrijvingen verhoogd en daar dan meer geld mee 

ophaalt of omdat je ondernemers vraagt eraan bij te dragen. Laten we hopen dat het 

uiteindelijk zo succesvol is, dat we zelfs meer geld op de balans kunnen bijschrijven, zoals 

mijn collega al zei, en dat er meer mensen in Groningen ook daadwerkelijk staan 

ingeschreven. 

00:58:01 
Voorzitter: Hartelijk dank. Nu heb ik de heer Bosch nog een vraag horen stellen aan het 

college. Ik weet niet of de vraag ook opgepikt is en nog van een antwoord voorzien kan 

worden? Dan geef ik eerst de heer Bosch het woord om de vraag nog even te herhalen. 

00:58:13 

De heer Bosch: Ja, het is wat detaillistisch, maar er is volgens mij voor gekozen om niet te 

betalen voor online zichtbaarheid van deze campagne en ik was benieuwd, waarom die 

keuze gemaakt is. 

00:58:27 
De heer Benjamins: Er wordt volgens mij wél betaald, juist vanwege die zoekoptimalisatie. 

Volgens mij betalen wij wel geld om gevonden te kunnen worden, zeg maar. Daarnaast 

hebben we, dat ben ik net vergeten te zeggen, ook de RUG en de Hanzehogeschool verzocht 

om daar wat in te betekenen, dus we gaan ook bij hen op de site en we proberen zo een 

beetje een cumulerend effect te sorteren. 

00:58:54 
Voorzitter: Hartelijk dank nog voor de beantwoording van deze vraag namens de indieners. 

Dan kijk ik nog even rond of alle vragen beantwoord zijn. Dat is het geval. Dan ga ik ervan 

uit, dat er in ieder geval geen moties of amendementen worden ingediend door de niet-

indieners. Is dat correct? Dat is ook correct en dan kijk ik de indieners aan en in het bijzonder 

de heer Bosch. Gaat dit ongewijzigd zo of wilt u nog her en der wat aanpassingen doen voor 

de raadsbehandeling? 

00:59:21 
De heer Bosch: Voorzitter, ik denk dat het ongewijzigd kan. Ja, dat preadvies ligt daaronder 

en dat is volgens mij duidelijk genoeg, dus dat lijkt mij voldoende om het zo ongewijzigd 

naar de raad te laten gaan. Ik kijk even naar mijn mede-indieners. 

00:59:38 
Voorzitter: Ja, ook mevrouw Menger knikt instemmend, dus dan gaat het ongewijzigd na 

deze behandeling naar de raad, zodat we er in ieder geval over kunnen stemmen. Dan wens 

ik iedereen veel plezier nog met de andere bijeenkomsten of wel thuis. Voor degene die 

thuis zijn nog een genoeglijke dag en dan spreken we elkaar binnenkort. 

 


