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Gemeenteraad 
 

1. Opening en mededelingen 
 

00:22:51 
Voorzitter: Dames en heren, een aantal mensen van ons was precies op tijd, zoals u gemerkt 

heeft. De één die kwam uit Westfriesland en de andere kwam uit Stockholm. Dan is het wel 

logisch dat je op degene die uit Stockholm komt even iets langer wacht omdat er nog een 

dringend telefoontje moet worden gepleegd. Maar Rik we zijn blij dat je er bent. Ik ben ook 

blij dat ik hier binnenkort weer live kan spreken. Als ik jou bel, dan zie ik je in heel gevaarlijke 

situaties waardoor het niet lukt. Beste mensen, wij hebben twee dingen te doen deze 

vergadering: afscheid nemen van een aantal wethouders, installatie van een nieuw college. 

Dat zal waarschijnlijk gepaard gaan met nog wat opmerkingen over het collegeprogramma 

maar dat is allemaal na de pauze en na het diner. Er moet ook even iets aan de administratie 

worden gedaan, want bij de installatie kunnen wij helaas één van de beoogde kandidaat-

wethouders niet installeren. Kirsten de Vrede is geveild en dat betekent dat wij haar in de 

eerste plaats natuurlijk heel veel beterschap wensen vanaf deze plek, in de tweede plaats 

een traantje pinken vanwege het feit dat ze hier de boel niet komt op luisteren. In de derde 

plaats vanuit de wetenschap dat de heer Pechler haar rol zal overnemen en ook wel weer 

het lichtpuntje daarvan zien. In de vierde plaats zien we uit naar een volgende bijeenkomst 

waarin wij als u dat allemaal goed vindt tenminste of althans een meerderheid over zullen 

gaan tot de installatie van Kirsten de Vrede als wethouder van onze mooie gemeente. Dat 

gezegd zijnde moet ik ook mededelen dat Tim van de Vendel ook afwezig is. Dat betekent 

dat we over kunnen gaan tot vaststelling van de agenda. Ik zie dat er nog een paar andere 

leden onderweg zijn. Dat klopt, die zullen nog komen, dus die mogen wij nog begroeten. Dan 
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iets over de orde van deze vergadering. Wij gaan straks over tot het afscheid nemen van een 

aantal wethouders. Die zullen door mij worden toegesproken Benny Leemhuis zal Glimina 

Chacor toespreken. Glimina zal zelf ook nog een aantal woorden tot ons richten. Ik zal 

daarna Isabelle Diks toespreken en ook Berndt Benjamins. Nestor zal Isabelle en Berndt dan 

toespreken en Isabelle en Berndt zullen afzonderlijk van elkaar, dus ik hoop niet zin voor zin 

of een dat ze de A is van dit en de B is van dat, van die vreselijke dingen. Ik hoop dat ons dat 

allemaal bespaard zal blijven. Maar we zullen natuurlijk altijd nog een paar stichtelijke 

woorden van hen meekrijgen voor de rest van de periode. Het zou zomaar eens kunnen zijn 

dat we ongeveer een kwart over zes beland zijn. Dan zal de commissaris zijn entree maken 

en aangezien wij zolang van de gastvrijheid van deze locatie gebruik mochten maken, plus 

de hele ondersteuning vanuit zowel het bestuur als de ambtenaren en wij niet van de straat 

zijn, leek het ons in ieder geval wel gepast om het Provinciaal bestuur en de ondersteunende 

diensten te danken voor de gastvrijheid die ze ons zo lang hebben verleend plus dat ook van 

een kleine attentie gepaard te laten gaan. Dat neemt natuurlijk een paar uur in beslag. Dan 

is het half zeven en gaan we eten, dat kan in de binnentuin en de kantine van het 

provinciehuis en dan gaan we zo rond half acht, maar dat zullen we straks wel zien over tot 

bespreking van het coalitieakkoord en aan het eind daarvan de installatie van de 

wethouders en nog een paar benoemingen. Dat is het globale, maar dat zal ik na de pauze 

wel met u doornemen. Zijn daar nog op of aanmerkingen over of kunt u daarmee uit de 

voeten?  

2. Afscheid wethouders Glimina Chakor, Isabelle Diks en Berndt 

Benjamins 

 

Dan gaan we verder. Ik heet alle gasten van harte welkom. We hebben geprobeerd in deze 

setting van topweer met wat struiken het toch een beetje feestelijk te laten zijn. De grootste 

feestelijkheid is natuurlijk dat een van onze jongste inwoners van de gemeente Groningen 

hier aanwezig is. Die wordt nu lieflijk toegesproken door haar moeder. We zijn blij dat die er 

is, zolang dat duurt met kleine kinderen, laat maar even zien. Het is een schatje, kan ik u 

verzekeren. ik heb net even zelf gekeken. Ik heb daar natuurlijk kijk. Er zit wel echt heel veel 

haar op. Het lijk net als de baby van Paul De Rook, die trof ik ook gisteren. Het is ook weer 

een prachtige baby. We zijn er allemaal heel blij mee. Maar natuurlijk vooral voor jou heel 

hartelijk gefeliciteerd. Beste mensen, ik ga eerst even iets zeggen wat een wat persoonlijk 

karakter heeft. Daarna ga ik over tot de speech. Ruim twee jaar geleden mocht ik in een 

college komen en Paul de Rook heb ik net al even laten passeren. Mathias Gijsbertsen heb ik 

net ook genoemd. Bernds kende ik natuurlijk vanuit zijn rol als vicevoorzitter en Glimina heb 

ik ontmoet in de kennismakingsgesprekken en daarna kwam isabelle ook de gelederen 

versterken. Ik wil vanuit de grond van mijn hart zeggen dat het een voorrecht is als 

burgemeesters met zo een team te hebben mogen samenwerken. Dat daar nu wat 

verandering in komt, hangt natuurlijk samen met een kleine aberratie die begonnen is bij 

Thorbecke en dat heeft te maken met de verkiezingen die wij hier af en toe in dit land 

organiseren. Gelukkig maar, zou ik willen zeggen, maar ik wil wel hier in ieder geval gezegd 

hebben dat het ongelofelijk fijn werken is in Groningen en dat hangt heel erg samen, niet 

alleen met u als raad, maar daar heb ik al wel eens een keer wat over gezegd maar zeker ook 

met de wijze waarop wij in het college met elkaar hebben mogen werken. Ik vond het een 
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groot plezier en ik zie ook uit naar de samenwerking met de toekomstige wethouders. 

Glimina zei laatst in een tussenzin opeens: het zou toch wel heel mooi zijn toen we in de 

radesingel liepen, dat de wethouders of dat de raadsleden het gedicht van onze stadsdichter 

wat in de radesingel zo prominent aanwezig is, waarvan een klein fragment in de 

Kreupelstraat hangt en het rolletje wat u op uw bureau aantreft dat is dus de geste van 

Glimina aan u allen. Groninger ben je ongeacht als je hier goed luistert hoor je allang geen 

ruis meer. Iets anders wezen dan jezelf heeft ons nooit gelegen. Voldoen aan een bedachte 

norm, evenmin. Hier op een plek als deze in zo een dorp en stad, zo een buurt en straat, 

vraagt niemand je meer te zijn dan jezelf en zeker ook niet minder. Precies daarom was je al 

die tijd genoeg in een dorp en stad die je van tijd tot tijd zag, kleiner wordend in je 

achteruitkijkspiegel maar altijd een weg naar terugvond. Door onze immer voorwaartse 

belofte, een onbreekbaar contract, een onlosmakelijk samen komen. Onderling zijn we 

allemaal één voor één vreemde van elkaar. Maar hier hoort men elkaar, ziet men elkaar en 

als je hier goed luistert, hoor je allang geen ruis meer, want we zijn allemaal geleid, want we 

zijn allemaal net even anders. We hebben zo veel dingen gemeen. Het belangrijkste is dat 

we van elkaar verschillen. De tijd kabbelt stilletjes voorbij. Het vergaat voor ons allemaal: 

Hetzelfde maar het verschil, en daarmee het samen komen schuilt in het terugblikken en in 

het samen vooruit durven kijken, te beleven en het doorvertellen van het dorp en stad voor 

de jonge dame en de oude vrouw, voor het kind van toen en de jongeren van nu. Groningen 

ben je ontegenzeggelijk, ongeacht de plek van je eerste thuis, ongeacht kleur of tint, 

ongeacht van waar je kwam, ongeacht de weg die er ook maar pracht, ongeacht hoeveel tijd 

je hier hebt liggen. Groningen ben je zolang jij jezelf bent. Dat is het gedicht van Mairon dat 

u allemaal meekrijgt en dat u hopelijk allemaal koestert. Maar wie is Glimina Chacor, die 

vraag lag op ieders lippen na 18 november 2018. Je hebt als lijsttrekker van GroenLinks bij 

de herindelingsverkiezingen bijna 10.000 stemmen gekregen, de meeste stemmen van 

allemaal. Onder jouw leiding scoorde jouw partij monsteroverwinning van vier naar 11 

zetels, bijna een verdriedubbeling. De grootste partij in de raad voor het eerst. In de 

mediawet werd je opeens de Femke Halsema van Groningen genoemd en in de raad wisten 

we al wie Glimina Chakor was. Je was al raadslid en fractievoorzitter geweest voordat je 

wethouder werd. Het college had als ambitie de nieuwe gemeente Groningen gelukkiger 

groener en socialer te maken en jij was er vooral voor het groener maken. Dat heb je met 

hart en ziel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van groen en klimaat adaptatie. Er kwamen 

heel veel bomen bij, ondanks dat bij sommige het beeld bestond dat jij in de gemeente 

vooral bomen aan het kappen was. Je kwam ook met de voedsel agenda om inwoners aan te 

moedigen, te ondersteunen, gezondere keuzes te maken en duurzame productie en 

verwerking van voedsel te stimuleren. Meer plantaardig eten op weg naar duurzaam en 

gezond was een doelstelling uit jou voedsel agenda. Je bent ook van het tegel wippen 

Glimina, sterker nog je was er steengoed in. We hebben Leeuwarden verslagen in het kader 

van de operatie Steenbreek konden we met jou de 3000 ste geveltuin in Groningen 

begroeten en zelf stak je ook de handen uit de mouwen. We zagen foto's van jou in een 

blauwe overal en een schop in je handen, een roze schop. Verder streed je voor een divers 

en inclusief Groningen en kwam met de diversiteitsagenda 2.0. Zo zagen we voor het eerst 

de transgender vlag aan de Martinitoren hangen, tijdens de internationale transgender 

zichtbaarheidsdag op één maart en je zei daarbij, deze vlag is een symbool van tolerantie, 

zolang dit soort symbolen nodig zijn om te laten zien dat iedereen zichzelf mag en kan zijn in 
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Groningen blijven we vlaggen. uithangen. Evenementen was één van de onderdelen van jou 

brede portefeuille. Je kreeg de raad mee in jouw voorstel om van het stadspark een 

evenemententerrein te maken en daar zullen nog heel veel mensen een hoop plezier aan 

beleven, heel recent nog, met optredens van onder meer de simple minds, green day en 

guns and roses voor 10.000 mensen. Ik heb mijn ogen uitgekeken. Niet iedereen in 

Groningen is er blij mee, dat is ook een feit, hoewel je anders wil. Het lukt niet altijd om het 

iedereen naar de zin te maken, en van jou is dan ook de uitspraak: wie wethouder wil zijn, 

moet een dikke huid hebben. Niet alles lukte. Onderdeel van je portefeuille was afval, een 

onderwerp waarover we vaak en ook nog vakak zullen debatteren soms tot diep in de nacht. 

Je had het graag gewild met diftar kwam er niet. We gaan het er vast nog wel eens een keer 

over hebben, maar dan zonder jou. Ook zonder diftar ging je in gesprek met inwoners over 

verbetering van het afvalbeleid en dat heeft geleid tot de week van het afval. De resultaten 

worden gebruikt om de ambitie van een afvalvrije gemeente Groningen in 2030 te 

verwezenlijken. Glimina, we nemen afscheid van jou, van jou als wethouder, van jou als 

politica. Je had al in een vroegtijdig stadium aangegeven te willen stoppen met het politieke 

werk na acht jaar gemeentepolitiek je zoekt een nieuwe uitdaging met een betere balans 

tussen werk en privé, een issue overigens waar we rond de raadswisseling meer mensen 

over horen van wie we afscheid namen. We danken je voor je enorme inzet voor de 

inwoners van de gemeente Groningen en daar hoort een cadeautje bij volgens mij en een 

applaus voor. Mag ik jou het woord gevenDank u wel, Voorzitter. Mij is gevraagd hier in deze 

vergadering een toespraak te geven over en voor Glimina. Dat doe ik graag, want ik heb haar 

zien komen, heb lang met haar samengewerkt, een geweldige verkiezingsoverwinning 

behaald en met haar een coalitie uitonderhandeld. Hallo Glimina en Anton, fijn dat je er ook 

bent! Ik mag wat over je vertellen bij je afscheid hier in de raad, na een periode als raadslid 

en een periode als wethouder. Acht jaar inzet voor de publieke zaak, maar dat omschrijft het 

denk ik niet het best. Het zijn acht jaar inzet voor mensen, want volgens mij tekent dat je 

inzet, niet alleen als raadslid en als wethouder, maar ook al ver daarvoor als welzijnswerker. 

Je zet je in voor mensen en je zoekt altijd de mens achter de onderwerpen waar jij je voor 

inzet en waar je voor verantwoordelijk bent. Dat begon dus al vroeg, maar dat werd zeker 

duidelijk toen jij in 2012 gekozen werd als landelijk welzijnswerker van het jaar, als je 

terugluistert wat mensen toen al over je zeiden: je zette de mens centraal, je ging erop af, je 

maakte contact en zo wilde ge de situatie van mensen verbeteren. Dat was ook de tijd dat je 

nadacht over hoe je je anders kon inzetten voor mensen en je ging nadenken over de stap 

naar de politiek. Ik weet dat het toen helemaal niet vanzelfsprekend was dat je bij 

GroenLinks zou komen en dat was ook helemaal niet vanzelfsprekend dat een talentvol 

persoon maar naar GroenLinks zou gaan, want dit was een tijd van [onhoorbaar] een felle 

strijd om het voorzitterschap van de partij, het befaamde stekker incident en een 

jammerlijke nederlaag in de Tweede Kamer. Dat terwijl we in Groningen net in de oppositie 

zaten na het afschieten van de tram. Het is dus eigenlijk het moment om jou daarvoor te 

bedanken en dat je ondanks al dat toch koos voor GroenLinks. Na de verkiezingen kwamen 

we met vier leden in de raad. in een fractie met toch nog vier leden, want een tijdje rekenen 

we met iets van één of twee misschien en waar Mathias uitging als wethouder, ik voor 

fractievoorzitter werd, bestuurde jij samen met Chris Van der Veen ons sociale domein, en 

dat deed je met verven. Je zet hier met succes in voor de ondersteuning van alleenstaande 

studerende moeders, zorgde voor een betere laptopregeling voor leerlingen waarvan de 
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ouders het niet konden betalen en je zette je samen met Jasper in voor de verduurzaming en 

energiebesparing van sportfaciliteiten. Je was meteen met lef en elan aan de slag gegaan. Je 

nam ook een opvallende verschijning en persoonlijkheid mee het stadhuis in, altijd goed en 

verzorgd gekleed en voor onze fractiemedewerker was het ook even wennen. Je vroeg al vrij 

snel of je in de fractiekamer een eigen plank kon krijgen waar in het vervolg jou nette 

schoenen met hakken konden staan? Die vraag had onze Jan na meer dan twintig jaar als 

fractiemedewerker voor GroenLinks nog nooit gekregen. Je wist duidelijk te verwoorden wat 

jij ergens van vond, waar binnen onze partij de meningen over de koopzondag precies 

verdeeld waren. Koos jij voor een duidelijke en blijer stellingname hierover. Toen wij als raad 

overvallen werden met een gat van zes miljoen euro bij martiniplaza en of we dat met spoed 

wilden beschikbaarstellen stak jij niet onder stoelen of banken hoezeer je daarvan baalde en 

je bleef bovenop het dossier zitten. Toen ik wegens ziekte verlof moest nemen stapte jij als 

vanzelfsprekend naar voren en nam voor mij waar in een spannende tijd, ondanks de 

afspraken in het coalitieakkoord bleek vliegveld Eelde voor de zoveelste keer geld te moeten 

hebben, door stevig onderhandelen van jouw kant wisten we de gemeentelijke bijdrage te 

halveren en hetzelfde bedrag voor Groen en duurzaamheid erbij te krijgen. Daarvan zal 

gelukkig de gemeente Groningen nog wel jaren lang de vruchten plukken. Je had de smaak 

te pakken gekregen en je nam de verantwoordelijkheid en stapte naar voren om de 

GroenLinks lijst aan te voeren. We behaalden mede dankzij jou inzet en uitstraling een 

geweldige overwinning bij de herindelingsverkiezingen die jij wist te vertalen in een groen en 

Links coalitieakkoord met drie wethouders waarvan jij er een werd. Weliswaar gewoon in 

Hoogezand geboren dus Gronings als wat maar ook de eerste wethouder in Groningen van 

Marokkaanse afkomst. Wat een mooie dingen heb je als wethouder bereikt, rijen met 

mensen die een van de vele door jou ter beschikking gestelde bomen wilde hebben, zolang 

dat er zelfs files ontstonden rondom tuin in de stad waar je ze uitdeelde. Vergroening van de 

omgeving van de Caspermoor flats vergaande plannen voor de vergroening van het stenige 

en en inmiddels ook wat verwaarloosd Damsterplein. Het verdergaand ecologiseren van 

groenbeheer. Onze bomen op de grote markt staan er over een paar jaar, jou bomen. Je 

loosde een ambitieus groenplan vitamine g door de raad. Ik denk dat ik nu ook wel kan 

onthullen waar die g voor staat, niet voor groen en niet voor gezond, niet voor gelukkig of 

voor GroenLinks of Groningen, maar het gaat hier natuurlijk gewoon om vitamine Glimina. Jij 

zet je als wethouder ook enorm in voor diversiteit. Jij zorgde ervoor dat zwarte piet geen 

plek meer had in de sinterklaasintocht in Groningen, je spande je in voor een Groningse Keti 

Koti viering, mede omdat je hoorde van het verhaal van een kleinzoon die zijn oma beloofd 

had dat het herdenken van het verbreken van de ketenen van de slavernij ook in Groningen 

mogelijk moest gaan worden, in plaats van daarvoor elke keer naar Amsterdam te gaan. Ik 

ben ervan overtuigd dat het zonder jou inzet veel langer geduurd zou hebben, dat wij hier in 

Groningen onze eigen slavernijverleden beter onder ogen waren gaan zien door dat gepast 

te herdenken en kijk eens op hoeveel plekken in Groningen er nu met een manifestatie 

bitterzoet erfgoed zichtbaar gemaakt wordt wat het Gronings slavernijverleden was en wat 

dat nu nog steeds betekent. Je maakte je hart voor uitgeprocedeerde asielzoekers bij de 

ombouw van onze opvang uitgeprocedeerden tot de landelijke vreemdelingen 

voorzieningen waarbij de unieke en wel effectieve Groningse aanpak wist te behouden. 

Want jij zag met jou professionele achtergrond als geen ander dat je de mens moet blijven 

zien. En als je de mens ziet en de vragen, wensen en noden van de mens centraal stelt, dan 
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is er kans op succes. Je zette je in voor vrouwenrechten en emancipatie. Jou inzet voor 

vrouwen bleken ook nog bij je afscheid. Je vroeg in plaats van cadeaus een bijdrage aan het 

nieuwe jasmijn kracht on tour fonds van vrouwencentrum Jasmijn die voor vrouwen die een 

opleiding willen doen, maar daar het geldt niet voor hebben het schoolgeld en 

studiemateriaal te betalen. Niet alles in het werk was in de afgelopen jaren even prettig: de 

debatten en de tegenstrijdige wensen van de fracties in de raad rondom afval en diftar 

waren niet makkelijk om steeds maar weer de door de verschillende partijen gewenste 

informatie en voorstellen aan te leveren, ook de discussies en verschillen van mening over 

de drafbaan en stadspark liepen hoog op. Maar waar beide onderwerpen in de afgelopen 

jaren zware onderwerpen waren met moeilijke debatten. Loods die uit de gemeente 

Groningen en de afval regio centraal Groningen schijnbaar geruisloos van de ene naar de 

andere afvalverwerking en bij Omrin waar de gemeente weer in een samenwerkingsverband 

van gemeenten onder publieke regie haar afval verwerkt in plaats van een commerciële 

partij op afstand. Die drafbaan veranderde in een eersteklas festivalterrein waar vorige week 

meer dan 100000 mensen van onder meer Wizer, Green Day en Guns and Roses, ik in ieder 

geval wel konden genieten. Ik denk dat er Groningers er wel aan kunnen wennen om lekker 

op de fiets naar het stadspark te gaan en een topconcert te kunnen bijwonen. Het was geen 

makkelijke tijd om wethouder te zijn als gevolg van de corona epidemie. Juist iemand die er 

op af wil en in contact met mensen goede dingen tot stand wil brengen, is het opgesloten 

zitten achter teams waarschijnlijk nog minder bevallen. Nog zwaarder moet het geweest zijn 

voor je om direct getuige te zijn van de gruwelijke moord op de 14 jarige jongen in 

Hoogkerk. Ik denk dat die heftige gebeurtenis jou ook aan het denken heeft gezet. Wat je 

verder wil en wat je belangrijk vindt en waar je je met kracht voor in wil zetten. Glimina we 

nemen afscheid van je en we danken je hier voor alles wat je voor Groningen en voor de 

mensen in Groningen heb gedaan. Ik heb er geen twijfel aan dat je iets op je pad zult vinden 

dat bij jou past, en weer jou enorme persoonlijke draai wederom tot zijn recht zal komen, 

want dat hoorde ik van meerdere kanten. Als jij vanuit je hart kan werken en spreken, dan 

ben je op je best overtuigend, betrokken en met een groot hart voor de wereld overtuigd 

dat je het verschil kan en moet maken voor mensen in de wereld. Ik wens je alle goed. 

00:50:17 

Voorzitter: Glimina voor jou het laatste woord als je dat wilt. 

00:50:37 

Glimina: Natuurlijk. Alf chokr. La chokran ala wajib. Volgens mij mensen die mij kennen, 

weten [onhoorbaar] spreken zowel Arabisch, Frans dus ik kan altijd nog bij een reisbureau 

gaan werken. Dank voor deze woorden. Ze zeiden het bij de afscheidsreceptie al, normaal 

gesproken hoor je dit soort woorden op het moment dat je er niet meer bent en nu mag je 

dat toch nog meemaken terwijl je nog springlevend bent. Dus wat een bofkont. Ik stond 

inderdaad net bij meneer Danny Leemhuis. Ik ben van alle markten thuis, maar voor de 

laatste keer sta ik hier voor u, een plek waar ik inderdaad in verschillende rollen heb gestaan 

en als ik terugkijk op acht jaar politiek dan schieten er ontzettend veel beelden, verhalen en 

anekdotes door mijn hoofd. We hebben er nu een aantal gehoord en ik moet zeggen dat een 

aantal wat weggezakt maar het is ook fijn om dat ik weer terug te horen. Het is te veel om 

op te vangen in een paar zinnen. Maar wat zeg je dan wel, wat zeg je dan op zo een laatste 

afscheid? Wat zeg je dan tegen u als raad, mijn 45 kritische volgers? Wat zeg ik tegen het 
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college, zeven fijne collega's samen door weer en wind. Wat zeg ik tegen de ambtelijke 

organisatie, 1000den hardwerkende loyale adviseurs en uitvoerders en wat zeg ik tegen de 

inwoners van deze gemeente? Allereerst natuurlijk bedankt, bedankt voor de 

samenwerking, de wijze lessen en ook voor het vertrouwen in mij, het vertrouwen van mijn 

partij, van onze inwoners en van julie als raad. De mensen die mij kennen weten ook dat ik 

gedreven wordt door gerechtigheid, gelijkheid in kansen voor iedereen. Als ik me ergens 

over opwind ergens over kan opwinden dan is het natuurlijk onrechtvaardigheid. Ik denk ook 

omdat ik als geen ander weet dat de criteria als ras, huidskleur, taal en religie op beslissende 

momenten nog steeds, zelfs nu alla 2022 nog steeds een rol kunnen spelen. We zien nog 

steeds helaas dat je door je achternaam een lager advies krijgt op school of dat je niet 

uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, dat vind ik persoonlijk niet te verkroppen 

want we zijn allemaal mensen, gelijkwaardige wezens. Alleen heeft de één meer geluk dan 

de ander. Waar je wieg staat, bepaald nog steeds altijd je kansen, maar ongelijke kansen zijn 

echt gemiste kansen. Mensen met dezelfde talenten moeten dezelfde mogelijkheden 

krijgen, de vrijheid hebben om zelf keuzes te maken, kansengelijkheid en de motivatie om de 

wereld mooier, socialer en ook groener te maken. Vechten van anderen deed ik al voordat ik 

op de zogenoemde plus terechtkwam. Dat deed ik als wethouder en dat blijf ik doen, ook als 

ik straks de duur van het stadhuis achter me dicht trek, want dat is wie ik ben, de rode draad 

in mijn leven, dat is wat mij drijft. Dan zal je denken: wat moet een sociaal-maatschappelijk 

gedreven wethouder dan met een fysieke portefeuille? Dat hoor ik in ieder geval vaak met 

stadsbeheer, met groen, klimaatadaptatie, circulaire-economie, evenementen, inkoop en dit 

zijn maar een paar voorbeelden. Omdat ik echt vond dat we hier bij uitstek kansen liggen om 

te veranderen, om het fysiek met het sociale te verbinden en daar lag en ligt voor mij de 

uitdaging, voorzitter, als ik een paar voorbeelden mag noemen. Het groenplan biedt 

[onhoorbaar], dat noemden we al op waar we natuurlijk gewoon zorgen voor meer, beter 

bereikbaar groen, de aanpak van de grote markt. Ik kan niet wachten straks om te zien 

hoeveel mensen straks gaan genieten en vooral van de bomen, en dat je daar inderdaad 

kosteloos kan gaan zitten en misschien je volgende liefde kan gaan ontmoeten, flaneren 

zoals ik zei op een afscheidsspeech zoals we dat in Marokko ofwel in Marrakech doen, dat 

gun ik Groningen ook een beetje. Wat hebben we toch inwoners, bedrijven en scholen, maar 

ook onszelf de gemeente weten te verleiden richting een groene beweging met subsidies en 

elke dag een nieuwe boom. Dat heb ik toen volgens mij zelfstandig bedacht dat de 

ambtenaren dachten: wat doet ze nu? Laten we nu elke dag een nieuwe boom geven want 

iedereen vindt het leuk om iets te krijgen. We hebben met subsidies en [onhoorbaar] wat 

net genoemd is, ontzettend veel in beweging gebracht. En dan de beweging natuurlijk voor 

meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Wat was het mooi om kennisinstellingen, om 

met bedrijven, om met organisaties het charter diversiteit te ondertekenen. Dan heb ik het 

niet over het tekenen. Dat is maar gewoon een middel, maarom samen de 

verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan diversiteit. Deze beweging zien we nu ook 

terug in onze gedeelde geschiedenis. De zwarte bladzijde uit onze geschiedenis wordt niet 

langer verzwegen. In plaats daarvan delen we de verhalen van mensen. We herkennen en 

erkennen. Wat bekend maakt, maakt ook bemind. We herdenken en vieren het afschaffen 

van de slavernij tijdens Keti Koti. Mijn dank aan alle organisatoren van bitterzoet erfgoed. Zo 

veel positieve energie hebben we gecreëerd en we hebben verbinding gecreëerd en dat 

moeten we echt met elkaar vasthouden. Vorige week zagen we natuurlijk ook letterlijk 
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beweging in de stad. Ruim meer meer dan 100000 bezoekers die naar Groningen kwamen 

om te genieten van de festivals en van concerten op de voormalige drafbaan, maar ze 

hebben ook genoten van onze regio, alle hotels zaten gewoon vol. Guns and Roses was voor 

heel veel mensen inderdaad het hoogtepunt. Ik zal u stiekem vertellen wat mijn hoogtepunt 

was, en dat was bij stadspark live dit jaar of in ieder geval. We hebben de afgelopen twee 

jaar natuurlijk geen evenementen gehad, maar voor de mensen die goed hebben gekeken, 

die kregen een muntje en we hadden het stadspark live dit jaar zonder een zee van plastic, 

en dat is voor mij wel een hoogtepunt, want circulariteit werkt. Durf te vragen. We gaan 

daar zeker ook meer van doen. Naast geniet momentjes waren er natuurlijk ook gewoon 

minder leuke momenten. Het wegvallen van het laagdrempelige contact met mensen in de 

wijken door corona het afvaldossier waarin het college verdeeld was, een dossier waar 

zowel politieke druk op zat maar ook tijdsdruk in verband met de harmonisatie. De kritiek 

die je krijgt als politicus, zowel in als buiten de politieke arena, de woorden, de teksten, de 

bedreigingen bijvoorbeeld tijdens zwarte piet, enzovoorts. Terwijl je geboren bent in 

Hoogezand-Sappemeer vertelt men je inderdaad om te vertrekken en Nederland te verlaten 

en noem maar op. Dit raakt en dit raakt je natuurlijk gewoon als mens. Het raakt omdat het 

soms ook gewoon echt op de vrouw was, maar je houdt je rug recht, houdt je staande 

vanwege de belofte die je gemaakt hebt richting de kiezers. En je gaat door, want je weet 

ook dat het niet het einde van de wereld is en je weet ook when they go low, we go high. Ik 

ben de politiek in gegaan om dat ik geloof in mensen, geloof in de noodzaak om te 

verbeteren en te bewegen daar waar nodig is en zonder weerstand geen glans, want verlies 

je de lange termijn uit het oog, dan blijft alles bij het oude. Lieve mensen, we mogen niet 

vergeten dat we een gezamenlijke doelstelling hebben. Er ligt een grote opgave voor. Onze 

gemeente leeft, bruist, ontwikkelt zich en we vechten soms ook om dezelfde schaarse 

ruimte, grote vraagstukken waar we mee te maken hebben. We hoppen van corona crisis, 

wooncrisis, vluchtelingencrisis en in tijden van crisis is een stabiel bestuur belangrijker dan 

ooit. Bestuurders die zorgen voor rust, voor regelmaat, voor reinheid en alle chaos om ons 

heen. Als ik wat mag meegeven zoek de verbinding en neem verantwoordelijkheid voor onze 

prachtige gemeenten, zorg voor elkaar en kom op voor de kwetsbare. Zorg samen dat onze 

wijken socialer, duurzamer, eerlijker en groener worden. Deze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid overstijgt wat mij betreft het partijbelang en vergeet niet woorden 

doen er echt toe. Voorzitter, ik rond af, maar niet zo zonder te zeggen bedankt, bedankt 

voor alle lessen en gesprekken. Ik bedank mijn collega's, alle ambtenaren, ik bedank mijn 

staf, maar ik wil ook mijn familie en mijn kinderen bedanken en mijn man, die digitaal zou 

meekijken maar ook gewoon vandaag hier is. Ik bedankt je voor je geduld, voor je luisterend 

oor en het opvangen van het reilen en zeilen allemaal thuis. Zonder jou had ik het gewoon 

echt niet gered. Mensen bedankt en wees lief voor elkaar. 

01:01:22 
Voorzitter: Dank je wel voor de prachtige woorden. Ik bedank ook het thuisfront maar even 

heel expliciet voor de steun die je aan Glimina hebt gegeven. Dan kom ik bij isabelle en bij 

Bernds. Ik begin bij isabelle. Vanochtend zaten we nog elders in de wereld en nu al weer 

hier. Ook van jou nemen we afscheid, ruim twee jaar wethouder geweest. Jou installatie 

gebeurde in een in alle opzichten historische raadsvergadering want iedereen die er niet bij 

was, weet zich dat nog heel goed te herinneren. Ik formuleer het expres zo, want toen we 
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jou op 22 april 2020 als wethouder mochten verwelkomen, gebeurde dat in de eerste 

digitale vergadering van de gemeenteraad van Groningen, want de coronacrisis raakt ook 

het vergaderen van de gemeenteraad. Dankzij een Spoedwet konden we als raad blijven 

functioneren. De griffier en ik zaten toen wel met jou in een uitgestorven zaaltje aan de 

radesingel terwijl de rest van de raadsleden en overige collegeleden thuis digitaal 

meededen. Het was niet-direct een hoogtepunt van feestelijkheden op dat moment. Alles 

was nieuw, we hadden het nog nooit zo gedaan, en toen jij was geïnstalleerd benoemde je 

dat in de corona-tijd van dat moment veel mensen in onzekerheid en stress leven. Je zei 

toen: ik wil met mijn wethoudersportefeuilles bijdragen aan de verlichting van hun zorgen 

en problemen. Dat is precies wat je de afgelopen twee jaar met hele grote inzet hebt 

gedaan. Je kwam terecht in een college dat als ambitie had de nieuwe gemeente Groningen 

gelukkiger, groener en socialer te maken. Jij was er vooral voor het socialer maken. 

Groningen was voor jou niet nieuw. Je hebt hier eerder internationale betrekkingen 

gestudeerd en we kregen een ervaren bestuurder erbij met een groot netwerk in Den Haag. 

Veel tijd had je niet. Voor het college was het al een relatief korte periode tot aan de 

verkiezingen en jij had nog minder tijd. Beginnen in corona-tijd op anderhalve meter, 

allemaal zoom en teams vergaderingen plannen, dat is verrekte lastig. Je hebt je snel 

ingewerkt en de portefeuille, zoals bestrijding van armoede en de herstructurering van de 

jeugdzorg, dat zijn grote en belangrijke onderwerpen waarover we het in de raad vaak 

hebben gehad. Grote en belangrijke onderwerpen waarmee je ambitieus aan de slag bent 

gegaan en soms zo ambitieus dat sommige zich wel eens afvroegen kan dat wel. Moet dat 

nu zo? Bijvoorbeeld als het ging om het uitbannen van armoede in Groningen, zeker op dat 

terrein en specifiek de kinderarmoede was je gedrevenheid groot. Om kinderarmoede te 

verdrijven moet je groot dromen zei je en geen kans onbenut laten om elkaar te helpen en 

in gesprek te gaan met elkaar. Je hebt groot gedroomd en je bent het gesprek aangegaan en 

dat deed je graag. We hebben in Groningen een goede traditie van wethouders die graag en 

veel en lang praten, en jij past uitstekend in die traditie, de bereidwilligheid om een extra 

sessie met de raad te organiseren. Om opnieuw het gesprek aan te gaan, trof je ook de 

agendacommissie wel eens op je pad. Ondanks de relatief korte periode die je had in deze 

collegeperiode, corona inclusief, zijn er stappen gezet op het gebied van vereenvoudiging 

van de vele armoede en ondersteuningsregelingen, bij het schuldhulpbeleid en de 

ontwikkeling van het basis jeugdhulp samen voor een betere ondersteuning van gezinnen en 

kinderen. We zagen een bevlogen wethouder met hart voor de zaak en de inwoners. We 

willen je enorm bedanken voor je inzet voor de gemeente Groningen. Het gaat je goed. Ik wil 

ook een aantal woorden wijden aan Berndt. Op vijf dagen na een jaar geleden namen we 

ook afscheid van jou, toen van jou als raadslid, want dat was je negen jaar en nu nemen we 

nog eens afscheid. Je vond het eervol om naar je raadslidmaatschap ook als wethouder voor 

de inwoners van Groningen in te zetten. Je stortte je hier met overtuiging en inzet in het 

werk. Je was gedreven. Je zegt: ik ben ervan overtuigd dat als je iets wil veranderen en je 

niet achterover moet leunen, maar integendeel zelf een bijdrage moet leveren aan de 

oplossing. Dat heb je met hart en ziel gedaan, als raadslid, waarvan het grootste deel als 

plaatsvervangend raadsvoorzitter en daarna als onderdeel van het college. Je erfde een voor 

jou droom portefeuille met economische zaken. Je was zelf ondernemer geweest en dat 

kwam goed van pas. Je was trots op de uitverkiezing van Groningen als meest MKB 

vriendelijke gemeente van de provincie Groningen. In jouw ogen een erkenning voor het feit 
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dat de gemeente al jaren probeert de belangen van ondernemers voor ogen te houden. Een 

droom portefeuille, ook met cultuur. Die sector droeg je altijd een warm hart toe. Je vindt 

het belangrijk dat deze sector in Groningen een waardige toekomst heeft. Toen je aantrad, 

was het nog corona tijd en hadden deze sectoren zorgen over de toekomst. Jij kwam met 

initiatieven om te ondersteunen. Zo konden ondernemers met een grote omzetdaling een 

financiële tegemoetkoming krijgen en bood je samen met andere 

ondersteuningsmaatregelen nieuwe kansen voor ondernemers binnen de zwaarstgetroffen 

sectoren. Voor de cultuursector kwam er een tweede steunpakket cultuur. U sprak daarbij je 

grote bewondering uit voor hoe de culturele sector keer op keer wist om te gaan met 

tegenslagen en je kreeg financiën niet de eerste, de best de portefeuille. Het leek met al die 

ondersteuningsmaatregelen wel of het geld in Groningen tegen de plinten opklotste maar 

dat was natuurlijk niet zo. De financiële positie blijft aandacht vragen met de grote opgave 

waar we als gemeente voor staan. Desondanks hebben wij met jou als gemeentelijk 

schatbewaarder veel ambities kunnen verwezenlijken. Je zei zelf al bij de start van je 

wethouderschap, de lat ligt hoog. Het was ongetwijfeld wennen om aan de collegetafel 

plaats te nemen en zeker ook met deze belangrijke portefeuilles. We zagen je steeds losser 

worden in je optreden en dat was mooi om te zien. Je gedroeg je ook steeds meer naar de 

goede Groningse wethouders traditie van niet al te korte reacties en beantwoordingen. 

Onlangs verzuchtte plaatsvervangend raadsvoorzitter Hans Sietsma bij het politiek vragen 

uur, toen u nog op mijn stoel zat, drong u nog wel eens aan op enige spoed bij de 

beantwoording. Toen je vorig jaar begon als wethouder, bracht je de wijze lessen 

herinnering die meekreeg van een oude rot uit het vak en die luiden: je bent er niet alleen 

voor je achterban, maar realiseer dat je bent gekozen voor alle inwoners. Je zei dat je die les 

altijd bij je hebt gedragen en je best hebt gedaan daarnaar te handelen. Natuurlijk, je leg 

altijd je eigen accenten die bij je ideologische mening passen, maar hou er rekening mee dat 

je voor alle inwoners werkt en zo heb je steeds gehandeld de afgelopen tien jaar altijd in het 

besef dat we doen voor iedereen in Groningen. Ik breng die wijze les ook nu bij jou afscheid, 

graag weer even in herinnering. Heel veel dank voor de samenwerking vanuit de 

verschillende rollen en je enorme inzet voor Groningen. Dank je wel. Dan het woord aan de 

Nestor. 

01:12:30 
Nestor: Beste Isabelle en Berndt. Ik mag jullie toespreken. Jullie nemen afscheid na een 

relatief korte periode als wethouders van de mooie gemeente Groningen, een 

wethouderschap dat er door de verbouwing van het stadhuis en de pandemie heel anders 

uit heeft gezien. Isabelle, ik begin bij jou. Jou installatie was in het begin van de corona-tijd 

dat was één van de meest wonderlijkste vergaderingen in de historie van deze 

gemeenteraad. De eerste digitale, zoals de burgemeester ook al zei. Iedereen zat thuis. Door 

technische problemen begonnen we ook nog eens anderhalf uur later, nadat Mirjam Wijnja 

jou had voorgedragen werd er geschorst en duurde alles nog zo een anderhalf uur. En zo 

waren wij raadsleden die stembriefjes voor de geheime stemming over de wethouders 

benoeming een dag eerder thuis hadden gekregen, in staat die vanuit huis weer naar de 

radesingel te brengen, lopend, op de fiets, op de scooter, met de auto. Toen iedereen weer 

naar huis ging voor het vervolg van de vergadering konden wij jou installatie online zien. 

Isabelle, jou start als wethouder van Groningen was er eentje die je een wethouder niet 
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gunt. 24 raadsleden stemden voor jou benoeming, 20 stemmen tegen. Je kwam er relatief 

vaak in botsing met soms een groot deel van deze gemeenteraad. Hart op de inhoud, zacht 

op de relatie werd soms wel heel hard gespeeld. Toch liet jij jou niet van de wijs brengen. Jij 

komt op waar je voor staat. Je bent een onverstoorbare bestuurder, die staat voor haar 

eigen plan en haar eigen overtuigingen en dat botste wel eens met deze conservatieve 

gemeenteraad. Dat valt jou in het ambt van wethouder te prijzen. Wrijving brengt glans, 

zullen we maar zeggen. Een bijkomend voordeel is dan wel: er is geen inwoner in deze 

gemeenten die nog nooit over jou heeft gehoord. Ook in jou verbale en non-verbale 

communicatie ben je standvastig, zelfs wanneer een sessie over soa-testen Wesley, pechler 

een aantal soa-testen als je een tas haalde om zijn woorden kracht bij te zetten. Dat kon jou 

niet van jou apropos brengen. Sterker nog, u bedankt hem voor het benadrukken van de 

urgentie. Isabelle heeft goed voor de inwoners van de gemeente Groningen gezorgd. Zij 

heeft zich ingezet voor inwoners die tussen wal en schip vielen en dat heeft wel gesierd. Je 

kijkt dan ook met plezier terug op een bijzondere periode in jouw leven. Jij kon je verdiepen 

in sociale onderwerpen en daarin met veel mensen heel fijn samenwerken, zo gaf je aan in 

een interview. Helaas, met jou vertrek, vertrekt er ook opnieuw ervaring uit dit college. 

Berndt: ongeveer 1 jaar geleden kwam een droom van jou uit. Je werd benoemd als 

wethouder van de mooie gemeente Groningen. Een tussentijdse benoeming van slechts 

korte duur, want om enigszins onduidelijke redenen mag jou, D66 niet meedoen aan een 

nieuw college en daarmee verliest Groningen opnieuw een ervaren politicus en bovenal een 

gedreven wethouder, persoonlijk denkt Nestor dat jij bij uitstek de wethouder was die de 

portefeuille democratische vernieuwing in een nieuwe raadsperiode verder had kunnen 

brengen. Het was dan ook niet voor niets dat jij van zowel coalitie als oppositie bij aanvang 

al een heel groot vertrouwen krijgen. Als oud-ondernemer sprak tijdens de coronacrisis de 

taal van de ondernemers, ging met ze in gesprek. En keek je vooral naar wat mogelijk was. 

Als wethouder Dacht je mee en dat siert je als bestuurder en dat siert je als mens. Ik hoef 

het verschil niet te maken. Het beleid wat met name op de afdeling economische zaken is 

ingezet, is een beleid dat ik ondersteun. Het lijkt mij vooral belangrijk om het herstelbeleid 

rondom corona uit te rollen zei jij in een interview, bij je aantreden. Je bent prettig in de 

omgang, doet mededelingen en updates het liefst persoonlijk, geen mail of collegebrief 

maar even aanschieten in persoon of opbellen. Je toont ook vaak veel begrip voor het 

perspectief van een ander. En dat je benaderbaar bent, blijkt ook uit een ingezonden 

anecdote. Jij was bereid om inwoners die op het spreekuur van een van deze fracties hier 

aanwezig waren te helpen. Dan misschien een iets minder fraai anecdote. Het 

raadsonderzoek Geothermie waar ja voorzitter van was, was een spannend proces en naar ik 

heb vernomen werd de laatste hand gelegd in de bus naar Bremen maar tijdens het 

raadsuitje bleek dat vloeiend Duits sprak. Een ander detail, want ik hoorde wat ik geloof ik 

niet had mogen noemen, was dat de heer Bollen destijds in jouw buurt zat, omdat die ook in 

die commissie zat en ik geloof dat daar iets anders rijkelijk vloeit naar de busreis op het 

terras. Sorry René. Jou kortste woordvoering ooit was die als wethouder, was die over 

reclamebelasting die was geniaal, iets van een zin of drie. Isabelle en Berndt met dit afscheid 

komt er een eind aan jullie relatief kort wethouderschap en door de coronapandemie eentje 

onder bijzondere omstandigheden. Dat maakte het voor jullie als bevlogen en wethouders 

niet altijd even makkelijk. Toch zijn we jullie heel dankbaar voor jullie inzet van het 

afgelopen jaar en jaren, namens de gemeenteraad. Dank jullie wel. 
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01:18:57 
Isabelle: Geheel naar de traditie en naar ieders verwachting blijkbaar zie ik nu even lekker 

lang spreken, gewoon omdat het kan. Benst de mensen, ik sta hier toch met een bezwaard 

gemoed. Al was mijn binnenkomst als wethouder hier niet zo leuk, dat werd net ook al even 

aangehaald mijn afscheid voelt wel heel hartelijk en dat voelt voor mij toch een stuk beter 

dan dat het andersom geweest zou zijn. Ik heb me de afgelopen twee jaar voor tal van 

dossiers ingezet en voor velen was het vaak een verrassing dat ik dat niet steeds de vanuit 

de gedachte om het mensen naar de zin te maken, maar altijd vanuit de gedachte om de 

best de keuze te maken voor deze gemeente en haar inwoners. Dat leidde vaak tot discussie, 

tot reuring en soms ook tot onplezierige uitingen maar daaruit haalde ik ook nieuwe energie, 

want ik heb het al eerder gezegd, het is natuurlijk de tegenwind die de vlieger doet stijgen. 

Ik koos niet voor niets zeggende of de gemakkelijke middenweg maar zette een stip op de 

horizon en soms zelfs achter de horizon, met duidelijke stappen daarnaartoe. Toen ik hier als 

wethouder begon, wist ik dat ik alleen deze periode zou hebben en het sociaal domein 

domein was nieuw voor mij. De uitdaging daarin was natuurlijk voor mij om met mijn 

bestuurlijke ervaring en drive, te proberen een hele bestuursperiode in twee jaar te 

proppen. Ik had dus weinig tijd, er moest heel snel reageren en daarvoor was nodig, 

tenminste in mijn beleving, dat ik een aantal heilige huisjes omschopte en zo heb ik vaak 

geen kleine kiezels in de vijver gegooid, maar waarschijnlijk hele rotsblokken en die zorgde 

dan voor reuring maar al snel zag ik dat ontoegankelijke, onbegrijpelijke maar vooral 

onuitlegbare regelingen voor veel van onze inwoners in armoede een ondoordringbaar 

woud zijn geworden. Ik ben er daarom trots op dat we in deze periode al kunnen starten of 

zijn gestart met het kappen van het regelingen woud. Werkloosheid, schulden, thuis geweld, 

ongezondheid zijn allemaal punten op de kluwen van een gezin en die leiden tot stress, 

instabiliteit en onzekerheid bij gezinnen en kinderen in nood. Dat raakt mij in het hart. 

Daarom was het voor mij een eer en vooral een bijzonder genoegen om deze twee jaar u 

wethouder te mogen zijn, want juist in het sociaal domein, daar zullen de fysieken het 

natuurlijk niet mee eens zijn, maar daar in het sociaal domein, dicht bij mensen, daar heeft 

het lokaal bestuur natuurlijk zijn meerwaarde. Zo werkte ik, sorry ik begin er toch even over, 

aan een radicale andere aanpak van armoede, want de keiharde vicieuze cirkel van armoede 

kan niet met alleen goede bedoelingen en empathie doorbroken worden. En voor iedereen 

die nog denkt dat armoede niet uitgebannen kan worden, laat je niet aanpraten of nog erger 

praat jezelf niet aan dat armoede een normaal verschijnsel in onze maatschappij is. 

Armoede in een schatrijk land als Nederland is het nare gevolg van politieke keuzes en een 

deel van die politieke keuzes wordt hier in deze raadszaal gemaakt. 10 procent van onze 

inwoners leeft in armoede, 1000 kinderen en helaas zijn we er blijkbaar in dit land niet in 

staat om de kraan gewoon dicht te doen, maar maken we steeds grotere dweilen raadsleden 

nieuw college, wees niet bang, maar wees moedig. Er is geen tijd voor bestuurlijke angst, 

voor terughoudendheid of nog erger: vasthouden aan een systeem moet echt ophouden 

met tweeken van het systeem, maar komen tot een fundamenteel en radicale andere 

aanpak als je ten minste mensen echt en intergenerationeel uit armoede wil helpen. Ik ben 

er daarom bere trots op dat alle discussie over de [onhoorbaar] ik noem het woord 

natuurlijk toch een keer in het nieuwe coalitieakkoord toe heeft geleid dat er voor voortaan 

vroegtijdig en langjarig in mensen zal worden geïnvesteerd, want daar ging het tenslotte om. 

Graag heb ik vorig jaar en vier maanden voor collega Glimina Chacor waargenomen, want 
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hoe lastig die periode voor haar persoonlijk ook was, voor mij was het natuurlijk ook leuk en 

lekker om even met een aantal voor mij heel bekende portefeuilles bezig te zijn. Ik ben heel 

blij dat je daarna gewoon goed en stevig teruggekomen bent en dat we daarna nog steeds 

heel fijn hebben kunnen samenwerken. Zo veel onderwerpen passeerden in deze jaren onze 

revue: preventie, zorg en veiligheidshuis, onze beroemde schuldhulpverlening, kansrijke 

start, kansrijk Groningen, allemaal projecten die mensen weer perspectief geven en vooral 

kinderen vanaf het begin. Een nieuwe cliëntenraad, de wijken en dorpen waar ik 

wijkwethouder van was, de noodopvang van asielzoekers en Oekraïeners en de 

hartverwarmende wijze waarop Groningen dat deed en doet. Ik heb zoveel mooie 

herinneringen aan de geweldige samenwerking met al die maatschappelijke organisaties en 

instellingen en ik hoop ook dat die moedig voorwaarts blijven gaan.Het was een prachtige 

periode waarin ik met zoveel interessante, bekwame en gedreven mensen hartstochtelijk 

heb gewerkt aan een andere aanpak van de basis jeugdhulp. Samen zal per één januari 

starten en wie dan de breedste en meest integrale ondersteuning van gezinnen in heel 

Nederland, Groningen loopt hiermee voorop en dat past de zesde gemeente van Nederland. 

Dank aan de raad, want hoewel we het niet altijd eens waren, werden wel alle voorstellen 

aangenomen. Het is natuurlijk het resultaat dat telt. Dank aan de partij, aan de fractie en 

collegawethouders en natuurlijk de burgemeester in het college, die vertrouwen in mij 

hadden, die achter mij stonden en samen met mij een front vormden om grote stappen te 

zetten, die grote stappen die zo nodig waren. Dank aan mijn staf, die arme mensen die met 

mij moesten samenwerken, want hoe heerlijk was het om met jullie te filosoferen en zo 

voorstellen nog scherper en mooier te maken! Er kwamen er heel wat stormen op ons af die 

ik zonder jullie niet zo goed zou hebben kunnen doorstaan. Dank daarvoor en vorige week 

hebben we onze afscheid al leuk gevierd. Dank ook aan het ambtelijk apparaat en de 

ondersteuning van de regionale overleggen voor de heel fijne samenwerking, wat hebben 

we gelachen ook en want het was natuurlijk irritant als ik mijn zoveelste ideeën op tafel 

legde. Ik voelde het allemaal wel, maar die ideeën werden daarna toch met enthousiasme 

en toewijding uitgevoerd. Dank aan de medewerkers van het stadhuis, de ondersteuning en 

hulp die zij boden bij nacht en ontij en tenslotte natuurlijk dank aan mijn man Mark die 

wonend in Den Haag bij mijn verhuis naar Groningen natuurlijk niets kon voorstellen, die mij 

zo vaak heeft moeten missen als we elkaar vanwege corona lock down soms wel drie weken 

niet zagen en die dan toch geduldig na mijn eindeloze verhalen over de Groningse situatie 

bleef luisteren en mij steunen. Ik ben van deze gemeenten en de fijne mensen waar ik mee 

heb samengewerkt Intern en extern. Ik wil nu wel een zakdoekje, dat was ik Leeuwarden 

vergeten. Tot slot een citaat dat altijd ten onrechte aan dokters Sue wordt toegeschreven 

maar wel toepasselijk is wat mij betreft en best wel op mijzelf denk ik. Don't cry because it's 

over smile because it happened. Dank aan u allen, het gaat u allen goed. 

01:27:22 
Voorzitter: Ik zou toch de bodes willen vragen om een glaasje water of het katheder te 

zetten. Dan krijgen we... 

01:27:41 
Berndt: Dan krijgt u het bewijs dat ik best wel in staat ben om korte speeches te houden. 

Daar stond ik altijd al om bekend en dat wil ik graag zo houden. Ik vind het heel vervelend 

dat de heer Sietsma hier nog werd aangehaald vanavond. Het was mij een eer en genoegen 
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om dit ambt te hebben mogen vervullen in de mij zo dierbare gemeente Groningen. Het was 

mij een eer en genoegen om met mijn collega's binnen het college samen te werken en ook 

samen te werken met de vorige en huidige raad vond ik geweldig en als ik terugkijk op het 

achterliggende jaar, dan zie ik een dynamische turbulente en inspirerende tijd. Maar 

ongelooflijk, wat is dat jaar omgevlogen. Een jaar dat gekenmerkt werd door een open, soms 

half en soms zelfs compleet gesloten samenleving in de vorm van lockdown periodes. Wat 

had ik graag nog veel meer bedrijven bezocht, meer inwoners en ondernemers gesproken en 

samen snode plannen gemaakt om Groningen nog een stukje mooier en aangenamer te 

maken. Wat dat betreft wens ik het nieuwe college in dat opzicht een wat minder 

ingewikkeld tijdsgewricht toe. Politiek is grillig en dat weet je als je eraan begint. Je leent als 

het ware je positie een tijdje en geeft die terug wanneer dat nodig is en niet wanneer jij 

bepaalt dat het ophoudt en dat is maar goed ook. Anders zou ons democratisch systeem 

akelig verstopt diffuus en onwerkbaar worden. Vind ik het jammer dat ik niet doorga als 

wethouder? Ja. Vind ik het onverstandig voor de gemeente Groningen? Ja. Vind ik het 

rechtvaardig? Daarop is het antwoord dus eveneens volmondig ja, onze democratische 

rechtsstaat kan namelijk niet-bestaan zonder deze wetmatigheden en die rechtsstaat heb ik 

hoog in het vaandel, Voorzitter. Graag wil ik dan nu mijn dankwoord uitspreken. Dank aan 

mijn directe collega's, dank aan de gemeenteraad van Groningen, dank aan de griffie, dank 

aan de bodes die altijd voor mij klaarstonden, dank ook aan alle ambtenaren voor alle inzet 

en flexibiliteit. Het voelt te veel ze hier allemaal bij naam te noemen, maar het was een eer 

om met jullie samen te mogen werken. Volgende week, bij mijn afscheidsborrel zal ik nog 

een aantal mensen persoonlijk bedanken, maar ik wil nu alvast dankzeggen aan alle 

secretariaten, de bestuursadviseurs en de woordvoerders voor de mooie contacten die wij 

samen met elkaar hadden. Ik heb als democraat Thorbecke natuurlijk erg hoog zitten. Er 

werd al even naar gerefereerd. Thorbeck heeft in 1825 meegedaan aan een prijsvraag, die 

prijsvraag ging over de levensfilosofie van Cesaro en Thorbecke meende vier uitgangspunten 

te kunnen onderscheiden in het werk van Cesaro en eentje daarvan is een soort lijfmotief 

voor mij geworden als het gaat om mijn werk binnen de gemeente Groningen, en daarmee 

zou ik graag willen eindigen: ter overdenking en inspiratie. De mens is zich niet alleen van 

zichzelf bewust, maar ook van de andere met wie hij verbonden is, hij begrijpt zonder 

moeite dat wat voor hemzelf vervelend is, voor iemand anders die aan diezelfde natuurdeel 

heeft, ook vervelend is. Daardoor komt het dat wij door het geluk of ongeluk van anderen 

geroerd worden en zo betrekt de mens de plichten welke voortvloeien uit de liefde voor 

hemzelf ook op de ander, en weet hij zich gebonden tot het vermeerderen en bevorderen 

van het geluk van de anderen. Zo blijf ik in het leven staan, Voorzitter. Dank je wel ook voor 

alle wijze lessen en wijze begeleiding in een heleboel, want in al die gezamenlijkheid kunnen 

we alleen maar het verschil maken. Dank jullie wel. 

01:32:20 
Berndt: Wat zei ik kwart over zes, goed he. Ik stel voor dat we jullie even de gelegenheid 

geven om niet al te uitbundig in deze tijd. Ik kreeg net de cijfers binnen. Hou het kussen een 

klein beetje beperkt, maar om jullie even de gelegenheid te geven om de wethouders toch 

even te bedanken op persoonlijke wijze, dan Schorsen we even en wachten we even en 

checken we even of de commissaris nog komt en dan hervatten we voor een kort 

dankwoord aan de provincie. Ik schors nu even. Blijf dus gewoon ook in deze ruimte even en 
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dan kunnen we nog even de gelegenheid te baat nemen om de wethouders op persoonlijke 

wijze te bedanken. Ik schors. Beste mensen, ik stel voor dat we naar beneden gaan om alvast 

te gaan eten. We zijn even in overleg of het de commissaris lukt om hier voor 20 voor acht 

aanwezig te zijn, dus tot 20 voor acht continueren we de schorsing en gaan wij warm eten. 

3. Bespreking Coalitieakkoord 
00:29:11 
Voorzitter : Dames en heren, ik heropen de vergadering. Wij hebben zojuist in het eerste 

deel van de vergadering afscheid genomen van een aantal vertrekkende wethouders. Toen 

was het al redelijk druk en vandaag mogen wij ons verheugen in nog meer drukte. Ik weet 

niet precies waarvoor u gekomen bent allemaal. Zoveel mensen hebben we zelden op de 

publieke tribune, maar het is wel heel gezellig. Gelukkig is het al warm. Het wordt straks 

vanzelf warmer. Dit is één van de laatste keren dat wij mogen vergaderen in Topweer. Zo 

heet deze zaal en is onderdeel van het Provinciehuis dat na een ingrijpende verbouwing niet 

alleen geheel gasloos is, maar bovendien ook nog een aantal mooie vergaderfaciliteiten erbij 

kreeg. Het gemeentebestuur heeft net zo lang gewacht tot de investeringsbeslissing voor 

het stadhuis aan de grote markt allemaal klaar was, de temperatuurregeling was ingeregeld 

en nog paar dingen, om te zeggen: nu gaan we met het stadhuis aan aan de grote markt aan 

de gang en wij zijn bijzonder verheugd dat dat in augustus wordt gehuisvest, we daar weer 

kunnen gaan vergaderen en we terug zijn daar waar het gemeentebestuur van Groningen al 

hele lange tijd vergadert. In de tussentijd hebben we dus wel van de gastvrijheid van de 

provincie gebruik mogen maken. En wat voor een gastvrijheid was dat wel niet, want in de 

afgelopen periode moesten we dan weer naar Topweer, dan naar de Oosterpoort en 

moesten de medewerkers van de provincie weer dit en dat voor ons regelen. Alles 

culminerend in een fantastisch buffet zojuist in de binnentuin waarvan velen van ons zich 

niet eens realiseerden dat dat op de hoek lag. Dus dat smaakt naar meer. We zullen nog wel 

vaker, denk ik, daardoor even kijken naar de provincie of we nog een keer bij langs mogen. 

Hoe dan ook, alles kort en goed, het is wel fantastisch dat het Provinciaal bestuur zo 

genereus is geweest en zo flexibel in de afgelopen jaren, om ons als gemeentebestuur te 

helpen in onze hele besluitvorming. We zijn dus niet alleen het Provinciaal bestuur, maar 

zeker ook de medewerkers en de ondersteuning buitengewoon erkentelijk voor alles wat ze 

voor ons in de afgelopen tijd hebben gedaan. Ik krijg aangereikt dat ik meer in het bijzonder 

de de provincie ook moet danken voor de heerlijke koeken. dat doe ik dan bij deze, die 

symbool staan voor de prettige samenwerking die provincie en gemeente altijd nastreven bij 

de grote dingen die we hebben te doen. Natuurlijk hoort er een tegenbezoek bij en we gaan 

ervan uit dat het Provinciaal bestuur, zodra we op 31 augustus de deuren openen, ook een 

keer bij ons langskomt om te kijken hoe het allemaal geworden is. Wij hebben niet zo een 

mooie binnentuin, maar dat hoeft ook niet want het is gewoon om de hoek. Dus dat delen 

we allemaal. Nadenkend over de vraag: wat zouden we als uiting van onze dank aan het 

Provinciaal bestuur kunnen geven, kwamen wij op het werk van de de Ploegschilder Jan ten 

Have. Hij is in 1915 zijn opleiding gestart aan onze Academie Minerva en is vanaf 1922 in 

contact gekomen met De Ploeg en heeft de meest fantastische werken gemaakt en dat ook 

steeds uitgedragen. Dat werk is niet heel makkelijk verkrijgbaar. Veel stadsgezichten en 

landschappen. Wie schetst onze verbazing ook weer in Ploegkleuren, dat wij prachtige 

taferelen konden zien, door hem geschilderd van het Paterswoldsemeer en dat leek ons wel 
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een heel mooi cadeau voor het Provinciaal bestuur om ons te danken voor de gastvrijheid. 

Dat in de eerste plaats en daarna vergeten we niet alle medewerkers die ons hebben 

geholpen, en zij krijgen een cadeautje van één van de prijswinnaars van de Koning Willem I 

prijs, geloof ik, een paar weken geleden. We hebben er drie, dus ik moet even nadenken. 

Het was Rituals en ik heb begrepen dat dat altijd op grote waardering kan rekenen. René, ik 

overhandig graag aan jou de beide werken van Jan ten Have en symbolisch dat van Rituals - 

jij mag dat ook gebruiken - wat nog aan aan de medewerkers wordt uitgereikt. Heel erg 

bedankt voor je gastvrijheid! 

00:36:31 
De heer Paas: Het liedje van Doctorandus P is een beetje oubollig, omdat hij inmiddels al een 

aantal jaren dood is. Sinds een maand of zeven woont er een man in de achterkamer, en je 

kunt met commensalen veel beleven, maar zoiets is beslist nog nooit [geen geluid 00:36:42] 

Schuiling, dat merk je meteen aan de dictie. Er komen meteen heel oubollige teksten uit. Ik 

moet zeggen dat jullie een heel erg prettige commensaal. Ik hoorde geen klachten van de 

huishoudelijke dienst over jullie. Alles was netjes opgeruimd, koeken keurig opgegeten. 

Eigenlijk wat je hoopt dat er gebeurt. Er hangt in de Statenzaal - ik dacht als ik een tas van 

Rituals krijg ga ik dat zeggen - een gebrandschilderd raam als dankbaarheid vanuit de 

universiteit die de Statenzaal - zolang bestaat die al - lang als aula heeft gebruikt na de brand 

aan het begin van de vorige eeuw. Het provinciebestuur was daar heel blij mee, want niet 

elke gemeente wilde betalen voor het aanbrengen van zijn gemeentewapen in onze 

collectie. Dus dat hangt daar prachtig. Ik ben heel erg verguld met iets waarvan de 

kennisweters dat de provincie er enorm van houdt, namelijk de Ploegschilders. Er is een tijd 

geweest waarin een actieve provinciesecretaris werk kocht van toen zeer armlastige 

kunstenaars, en dat heeft ertoe geleid dat we ook de bewaarder zijn van een 

indrukwekkende Ploegcollectie en ik vind het heel mooi om deze namens een dankbare 

gemeente - en niet zomaar een dankbare gemeente - mogen toevoegen. Dank daarvoor! "En 

het had niet gehoeven", zou mijn moeder hebben gezegd, maar het is wel mooi. Jullie 

hebben een tijdlang gebruik mogen maken van de aller gezelligste zaal die de provincie tot 

zijn beschikking heeft, Topweer. Je komt bij een hogere bestuurslaag op de bovenste 

verdieping, in een ruimte die een treffende gelijkenis met een aula vertoont. Daar hebben 

jullie zorgelijk lang het grote feest van de democratie gevierd. Het heldere licht laten 

schijnen tot deze topdag. Een bestuurswissel is niet voor iedereen altijd vrolijk, maar als je 

bedenkt dat wij een traditie hebben waarin je via verkiezingen komt aan de volgende 

generatie bestuurders, is dat zo kostbaar en op zich een reden voor een feest. Het is mooi 

dat we met z'n allen de dragers zijn van dat binnenlands bestuur. Jullie hebben de weg naar 

het Provinciehuis goed weten te vinden, en zullen we met elkaar afspreken dat we de loop 

erin halen. Kom nog eens langs! Wij hebben er alle belang bij. We zijn met slechts tien 

gemeenten waarvan jullie by far de grootste zijn en één provincie waardoor het binnenlands 

bestuur afdeling Groningen enorm overzichtelijk is. We hebben het proefondervindelijk 

vastgesteld dat als je alle dagelijkse bestuurders uitnodigt met alle Waterschappen erbij, we 

er nog steeds maar een stuk of 80 hebben. Dat is heel overzichtelijk. Je kunt een borrel 

schenken en het goed hebben met elkaar. Laten wij afspreken dat nu jullie van onze 

gastvrijheid gebruik hebben gemaakt en ooit trek krijgt in koek, weer langskomen. Als je 

informatie wil of je denkt bij iets dat de provincie daarin een rol kan spelen, voel je vrij om 
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als raadslid bij ons binnen te lopen. Voor wethouders is het een platgetreden pad. Koen 

Schuiling woont hier bijna. Het is heel belangrijk dat raads- en Statenleden - bij sommige 

spreekt het voor zich - elkaar makkelijk weten te vinden. Het is mooi dat dat een tijdje is 

gebeurd, hetzij ik moest vragen of de luchtbrug even open gezet mocht worden. Zo 

makkelijk was het contact ook weer niet, want de twee parlementen vergaderen tegelijk 

maar verder heb je geen last van elkaar. Kom even kijken en laat ons elkaar weer vinden. Dat 

zou ik ontzettend mooi vinden. Op het einde van feestjes in klassiek Saksische families, 

waarvan wij vertegenwoordigers zijn, zegt diegene die vertrekt tegen diegene die die 

uitzwaait [streektaal 00:41:08]. Ik sluit helemaal niet dat we over een tijdje besluiten om 

toch dat Rijksmonument aan het Martinikerkhof fors onder handen te gaan nemen. Raad 

eens bij wie we dan...? Het schijnt dat het gemeente een fantastisch getimmerd stadhuis 

heeft. Het kan best zijn dat we dan weer bij elkaar over de vloer komen, in zo'n theoretisch 

geval, maar laten we tot die tijd goede voornemen hebben om bij elkaar de deur plat te 

lopen. Laat dat niet alleen over aan het college van B&W dat jullie nu installeren, maar wees 

ook welkom als raadsleden. Ik wil jullie bedanken dat jullie op zo'n mooie beschaafde 

democratische manier gebruik hebben gemaakt van de mooiste zaal die we in de aanbieding 

hadden en van onze gastvrijheid. We voelen ons vrij om dat bij jullie ook te doen en laten we 

de loop erin houden. Fijne vergadering verder met allerlei feestelijks, want u komt hier 

helemaal niet voor en dat weet ik best. Fijne avond! 

00:43:17 
Voorzitter : Wij gaan onze aandacht richten op de bespreking van het coalitieakkoord 

getiteld: Het begint in Groningen voor wat echt van waarde is. De idee is dat er per fractie 

ongeveer 7,5 minuut spreektijd is - dat hoeft niet te worden gevuld, maar mag wel - inclusief 

de interrupties. De volgorde is GroenLinks, Partij van de Arbeid, D66, Partij voor de Dieren, 

Stadspartij 100% voor Groningen, de SP, de VVD, Student en Stad, ChristenUnie, CDA, Partij 

voor het Noorden en tot slot de PVV. Ik maak de mensen die nieuw komen erop merkzaam 

dat kandidaat-wethouder De Wrede van de Partij voor de Dieren helaas wegens ziekte is 

geveld. Ook afwezig is Tim van de Vendel. Voor het overige is de hele raad present. ld en dat 

ook afwezig is: Tim van de vendel voor de overige is het hele raad present. Dat is het idee. 

Kunt u met die volgorde en agenda instemmen? We zullen proberen de tijd te bewaken, 

want er zijn ook wat kleine kinderen bij en die moeten om elf uur wel op bed liggen, zoals u 

weet. Als dde inleidingen zijn geweest, ga ik u meenemen in de rest van de benoeming en 

installatie van de wethouders. Dan stel ik voor te beginnen met de fractie van GroenLinks. 

00:45:21 
Mevrouw Wijnja : Dank u wel, Voorzitter. We staan aan het begin van een nieuwe periode 

met een coalitieakkoord waar wij als GroenLinks heel blij en heel trots op zijn, en ik ga een 

paar punten uit het akkoord lichten die voor GroenLinks belangrijk zijn en wil daarna even 

stilstaan bij onze verhouding tot onze inwoners en de onrust die speelt in onze samenleving. 

Tijdens onze algemene ledenvergadering was er iemand, en het was niet de minste die zei: 

"Dit is het beste coalitieakkoord wat ik in 20 jaar heb gelezen." Los van dat dat geweldig voor 

ons is om te horen, is het goed om ook even uit te leggen waar dat mee te maken heeft. Dat 

heeft te maken met de analyse die wij als coalitie met elkaar gemaakt hebben en de 

beweging die we de komende jaren in willen zetten. Want wat deze coalitie met elkaar 

bindt, is de overtuiging dat we een sterke overheid nodig hebben, om de enorme crisis waar 
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we voor staan op een eerlijke en effectieve manier aan te pakken. Want de afgelopen 

tientallen jaren hebben we gezien wat er gebeurt als de overheid zich terugtrekt. De markt 

heeft het antwoord op maatschappelijke problemen niet. We zien al jaren met lede ogen 

aan hoe de politieke koers in Den Haag ons op allerlei fronten het moeras in geholpen heeft. 

Dit akkoord vormt het begin van ons antwoord op die ontwikkelingen. We gaan als 

gemeente sturen op wat er echt van waarde is. Voor GroenLinks is dat ontzettend belangrijk, 

want we hebben enorme crisis op te lossen. We moeten tempo blijven maken en 

tegelijkertijd zorgen dat niemand achterblijft. 

00:47:16 
Voorzitter : De Stadspartij. 

00:47:18 
De heer Sijbolts : Dank u, Voorzitter. Mevrouw Wijnja verwoord, denk ik, namens de hele 

nieuwe coalitie die aanstaande is dat de markt, wie dan de markt ook moge zijn, het altijd 

laat liggen. Nu is het wel zo dat we de ervaringen hebben dat de overheid, als we kijken naar 

de toeslagenaffaire en naar de problemen rondom de gaswinning, het ook massaal laat 

liggen. In die context is het volgens mij niet zo dat de overheid altijd in staat is om alle 

problemen op te lossen en ik vind dat u dat wel zo gepresenteerd. Bent u dat met mij eens? 

00:47:52 
Mevrouw Wijnja : Dat de overheid in de voorbeelden die de heer Sijbolts noemt een 

heleboel dingen verkeerd heeft gedaan, daar ben ik het helemaal mee eens en dat het 

anders moet ook. Alleen, dat heeft te maken met wat voor soort overheid je bent en hoe je 

verhoudt tot je inwoners. Het is zo dat het beleid van de Rijksoverheid is jarenlang uitgegaan 

is van wantrouwen. Dat hebben we heel duidelijk bij de toeslagenaffaire gezien. Dat is een 

soort overheidsbeleid die wij niet voor staan. Het gaat niet zozeer over alleen maar overheid 

versus de markt, maar het gaat ook heel erg over wat voor soort overheid wil je dan zijn. En 

dan zeggen wij hier: we hebben een sterke overheid nodig om regie te pakken op de enorme 

problemen die we op te lossen hebben. We willen dat doen op een manier waar we 

vertrouwen hebben in onze inwoners en dichtbij en naast hen staan. We nemen stevig het 

roer in handen om de klimaatcrisis op een eerlijke manier te bestrijden. We richten een 

gemeentelijk energiebedrijf op en zetten vol in op besparen en isoleren. We investeren in de 

opwekken van schone energie en zorgen ervoor dat iedereen mee kan komen. Warmtenet 

breiden we uit en we houden stevig vast aan de doelstelling om in 2035 CO2-neutraal te 

worden. We weten dat de gemeente Groningen de komende jaren hard gaat groeien. We 

doen dat hier met respect voor wat er al is en groeien groen. We leven in deze gemeente 

niet alleen als mensen met elkaar samen. We leven samen met dieren, we leven samen met 

de natuur. We herbezinnen ons op de relatie met natuur en dieren en gaan daarom fors 

investeren in de versterking van natuur, van groen, van biodiversiteit en van de circulaire 

economie. Maar we gaan ook ongeleid investeren, vooral in de wijken waar dat het meeste 

nodig is, in de mensen die dat het meeste nodig hebben. We investeren extra in het 

tegengaan van armoede door mensen nu extra geld te geven, door ervoor te zorgen dat 

mensen die recht hebben op regelingen maar dat geld nu niet krijgen, dat wel krijgen. En 

door vol te blijven inzetten op het beëindigen van armoede in deze gemeente. We werken 

preventief door forse en vroegtijdig investeringen in de schuldhulpverlening. We investeren 

extra in jongerenwerkers, breiden de zeer belangrijke brugfunctionarissen uit en blijven ons 
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inzetten om de gezondheidskloof te dichten. We herwinnen de openbare ruimte en blijven 

werken aan schonere lucht. Het ging net al even over een actieve overheid. Dat is wat ons 

betreft ook een overheid die nabij is, die aanwezig is in de wijken en dorpen, die groot denkt 

en klein doet, die verantwoordelijkheid neemt voor het gesprek dat we met elkaar te voeren 

hebben over hoe we de enorme crisis van deze tijd tegemoet moet treden. Want, Voorzitter, 

wij maken ons enorm veel zorgen over de toenemende onrust in de samenleving, over het 

gegeven dat ophef framing voor de eigen agenda ten koste van een stevig, inhoudelijk 

gedreven gesprek, het recht in eigen hand nemen, grensoverschrijdend gedrag, intimidatie 

van politici, bestuurders, politie, journalisten in toenemende mate te veel ruimte krijgen. 

Onze manier van leven hier in het westen is onhoudbaar. Dat weten we. De bestrijding van 

de crisis waar we voor staan, gaan onze manier van leven veranderen. Er is geen andere 

weg. Daar moeten we eerlijk over zijn. Daar moeten we duidelijk over zijn. We moeten 

ervoor zorgen dat we iedereen erbij houden. We moeten in een context van onvrede in dit 

land die broeit als een veenbrand - dat is een tekst van Chris Klomp, lees vooral het stuk wat 

hij schreef vandaag - met elkaar blijven focussen op het voeren van het goede debat en 

moeten we daar zorgvuldig in zijn. 

00:51:58 

Voorzitter : D66. 

00:52:01 

De heer Rustebiel : Dank u wel, Voorzitter. Een zeer aansprekend betoog wat mij betreft. Uw 

betoog lijkt op een duidingsdebat daar kunnen wij onze handtekening in die zin onderzetten. 

Maar u heeft het proces van het coalitieakkoord op een best wel ouderwetse manier 

vormgegeven. Allerlei andere gemeenten hebben de luiken opengezet, en alle inwoners die 

wilden, konden langskomen. U heeft in beslotenheid dit akkoord gesloten. Had u niet 

hiermee al veel meer kunnen doen dan u gedaan heeft, juist op dit punt? 

00:52:26 

Mevrouw Wijnja : Het is wel goed om te beginnen bij wat we gedaan hebben, want wat we 

gedaan hebben is niet de luiken dicht houden. Wat we onder andere gedaan - daar kwam ik 

kwam ik zo op maar ga ik nu even vertellen - is dat we met inwoners gesproken hebben. Wij 

zijn als onderhandelende partijen de wijken en dorpen ingegaan en we hebben daar met een 

aantal inwoners gesproken. Niet omdat je dan gelijk het hele verhaal binnenhaalt of omdat 

je van alle inwoners hoort wat zij belangrijk vinden, wat ze willen, maar wel omdat wij een 

begin wilden maken van het gezamenlijke gesprek dat we met elkaar te voeren hebben, en 

omdat wij vinden als coalitie dat we de stap naar buiten nog meer moeten zetten dan we al 

gedaan hebben en blijvend in gesprek moeten samen met inwoners. Dat heeft tot een 

aantal dingen geleid die u terugvindt in het coalitieakkoord, alleen dat hebben wij op een 

maandagavond gedaan, omdat we dat belangrijk vonden en daar graag van wilden leren. 

Daar hebben we geen persberichten over verstuurd en een hele toestand van gemaakt, 

maar klein gehouden, omdat we alvast iets wilde meenemen van onze inwoners in het 

coalitieakkoord. Maar de zin - ik weet niet op welke pagina want ik ken dit niet uit mijn 

hoofd - 'een gesprek is geen relatie', is mij heel erg bijgebleven uit gesprekken met de 

inwoners. Zij zeiden: "Het is hartstikke mooi dat als er iets speelt ambtenaren, bestuurders 

en raadsleden hier komen om daar met ons over te praten, maar als je alleen maar daarvoor 
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langskomt, dan is dat geen relatie." Een relatie heb je met elkaar nodig om samen te kunnen 

leveren. 

00:53:58 
Voorzitter : Nog één vraag van het CDA en dan afronding van het betoog. 

00:54:02 

De heer De Haan : Voorzitter, dank u wel. Ik wou toch nog wat vragen over de financiën. Het 

is er nog niet echt over gegaan in uw betoog, maar u mag straks wel het potje van de 

gemeente gaan bewaken. Ik las in uw coalitieakkoord: bij tegenvallers gaan we eerst kijken 

binnen de begroting. Ik en de inwoners zouden het prettig vinden als we daar al wat meer 

inzicht in kunnen krijgen. Is er al een soort van lijstje: als de financiën straks tegenvallen, 

kijkend naar alles wat er gebeurt in de wereld, wat zijn dan dingen waar u eerst aan denkt 

binnen die begroting? 

00:54:45 
Mevrouw Wijnja : Het klopt dat er heel veel onzekerheid is in de wereld momenteel. Er zijn 

een heleboel dingen waarvan we nog niet precies weten hoe ze uiteindelijk gaan landen en 

van invloed zijn. Het eerste waar wij naar kijken, en dat staat ook in de onderbouwing en in 

de financiën, is naar externe partijen. Want een hele belangrijke oorzaak van het feit dat wij 

het lastig hebben financieel is, en ik weet niet in hoeverre iedereen het VNG congres 

gevolgd heeft, maar op het moment dat alle gemeenten in Nederland in opstand komen 

tegen de manier waarop zij gefinancierd worden, al jarenlang wat effect heeft, weet je dat 

er iets aan de hand is. En dat geldt voor ons ook. We hebben gezegd A: we moeten krijgen 

waar we recht op hebben en nodig hebben voor de aken die we uitvoeren. En B, is het zo dat 

de Rijksoverheid maar ook Brussel heeft gezegd dat er een aantal crisissen zijn die we 

moeten oplossen en daar stellen ze geld voor beschikbaar. We hebben in de stukken 

inzichtelijk gemaakt wat we zelf allemaal de komende jaren kunnen doen als er extern geld 

bij is, om heel erg duidelijk te maken dat wij wel dingen kunnen willen, maar daar van buiten 

ook iets voor nodig hebben. 

00:55:55 

Voorzitter : Dank u zeer. Wilt u nog een laatste woord, want u zit in de presure tijd. 

00:56:01 
Mevrouw Wijnja : Ik ben een slecht voorbeeld, Voorzitter. Ik wilde nog één ding zeggen. Ik 

ben net al even ingegaan op hoe wij met inwoners gesproken hebben, want dat is voor deze 

coalitie heel belangrijk: hoe verhouden we ons tot onze inwoners? Wat ik nog wel wil zeggen 

is dat dat niet alleen een opdracht is van de coalitie, maar van deze raad. Wat ons betreft 

gaan we het de komende vier jaar heel erg samen doen: samen vanuit deze raad en met 

onze inwoners. 

00:56:29 
Voorzitter : Dank u zeer. Dan gaan we naar de Partij van de Arbeid. 

00:57:02 
De heer Bushoff : Voorzitter, de meeste mensen kennen mij wel als een liefhebber van het 

politieke debat. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je in een raad het debat en politieke 

strijd voert over verschillende visies en oplossingen voor de problemen waar we tegenaan 
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lopen. Dat zal ik ook de komende periode met heel veel plezier doen en tegelijkertijd zijn er 

ook wel onderwerpen die zich juist lenen om als Groningers gezamenlijk op te trekken en 

één daarvan is de gaswinning. Ik had helemaal niet bedacht om mijn betoog daarmee te 

beginnen, maar ik denk toch dat het goed is om dat even te doen. De afgelopen dagen 

hebben we hele indringende verhalen gezien van mede-Groningers die hun verhaal 

vertelden bij de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Hoe indringend die verhalen 

ook waren, soms zegt een beeld meer dan al die verhalen bij elkaar. Dat beeld werd vandaag 

heel tastbaar, namelijk: een voorgevel van een boerderij in Woltersum is ingestort. 

Voorzitter, we worden nogmaals met onze neus op de feit gedrukt en dat we als Groningers 

samen op moeten trekken richting Den Haag om dat onrecht wat Groningen is aangedaan, 

recht te zetten. Dat punt wou ik even als eerste markeren, Voorzitter. Dan nu nog de rest 

van mijn betoog, want u kent mij, ik houd het meestal niet heel kort en toch ga ik proberen 

om het binnen de vijf minuten die ik nog heb te houden. Daar ga ik zo'n 50 jaar terug in de 

tijd, naar de Tweede Kamer verkiezingen in 1972. Kort daarna, in 1973, werd Joop de Uijl 

minister-president van Nederland. Niet zozeer uit nostalgie, maar wel gelet op de noden in 

de samenleving, denk ik dat het ook vandaag de dag nog relevant is om iemand als Joop den 

Uijl aan te halen en wel om twee dingen, en ik ga mijn spreektijd gebruiken om die twee 

dingen nog verder toe te lichten. In de eerste plaats waarschuwde Joop den Uijl voor een 

tweedeling. Een tweedeling die vandaag de dag een feit is en vraagt om een politiek 

antwoord. In de tweede plaats is dat antwoord volgens Joop den Uijl dat politiek moet gaan 

om de kwaliteit van het bestaan. Waar private welvaart fors is toegenomen zijn publieke 

voorzieningen daarbij achtergebleven. Ook net zo goed als dat er hele grote groepen in de 

samenleving enorm zijn achtergebleven. Dan kan je je afvragen: wat betekent dat nu 

concreet vandaag de dag? We hebben met z'n allen veel vooruitgang geboekt, die is 

oneerlijk is verdeeld. We worden met z'n allen ouder, leven gezonder en toch, als je een laag 

inkomen hebt, ga je eerder dood. De winsten van bedrijven waren de afgelopen maanden 

nog nooit zo hoog in Nederland en toch waren er vanochtend kinderen in Groningen die 

zonder ontbijt naar school gingen. Met andere woorden, de private welvaart is enorm 

toegenomen maar de kwaliteit van het bestaan is niet voor iedereen verbeterd. Sterker nog, 

de zekerheid van het bestaan van heel veel mensen staat onder druk en dit coalitieakkoord 

moet daar een antwoord op geven. We investeren in wat echt van waarde is: het bieden van 

bestaanszekerheid. De kwaliteit van het bestaan verbeteren voor iedereen en dat doen we 

door meer de regie terug te pakken bij zaken die belangrijk zijn om aan de markt over te 

laten. Dat doen we door in de geest van Joop den Uijl die publieke voorzieningen weer op te 

bouwen met bijvoorbeeld een publiek woon- en ontwikkelbedrijf, een gemeentelijk 

energiebedrijf en een eigen schoonmaakorganisatie die schoonmakers in dienst neemt bij de 

gemeente, met meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Voorzitter, omdat de koopkracht 

van heel veel gezinnen onder druk staat, verhogen we de OZB niet voor hen die het het aller 

moeilijkste hebben, maar komen we een inkomensondersteuning. Dat zijn maatregelen die 

de armoede direct verlichten, maar het beste middel in de strijd tegen armoede is nog altijd, 

en dat verrast u niet van de PvdA, werk. Daarom, Voorzitter, zetten we ook in op het 

uitbreiden van basisbanen - van 50 naar 250 - en gaan we voor een verhoging van het 

minimumloon naar 14 euro. Waar dat kan, trekken we extra geld uit voor een eerlijke 

beloning van kunstenaars, want achter de rijkdom van onze kunst en cultuur schuilt heel 

vaak de armoede van de makers. Voorzitter, we gaan door met de ontwikkeling van de 
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nieuwe stadswijk zoals Suikerzijde Meerstad en Stadshavens. Dat doen we om de wooncrisis 

te bestrijden. We pakken huisjesmelkers en ondermijning aan en gaan fors meer investeren 

in wijkvernieuwing en dan met name in de noordelijke wijken, want ook daar verhogen we 

het onderhoudsniveau. We gaan door met het herwinnen en vergroenen van de openbare 

ruimte. Dat doen we niet zozeer omdat het zorgt voor een fijnere en gezonde leefomgeving, 

maar omdat het ons wapent tegen klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Een eerlijke 

klimaataanpak is voor toekomstige generaties cruciaal. En Voorzitter, als je het hebt over de 

toekomst, kinderen zijn de toekomst en daarom gaan we onder het motto ongeleid 

investeren voor gelijke kansen, de verlengde schooldag uitbreiden, scholen opknappen en 

nieuw bouwen in die wijken waar kinderen dat het hardste nodig hebben. Voorzitter, als we 

dit soort concrete resultaten als overheid kunnen boeken, als we dit als gemeente kunnen 

leveren op dit soort onderwerpen, als we zichtbaar zijn in de wijken en buurten, kunnen we 

niet alleen de tweedeling verkleinen, maar ook het vertrouwen in de politiek weer 

vergroten. Daarom is het nodig dat we inzetten op de uitvoeringscapaciteit van de gemeente 

en investeren in onze ambtelijke organisatie om deze voornemens ook realiteit te laten 

worden. Ook dat gaan we doen. Voorzitter, ik sluit af met de vraag: was de waarschuwing 

van Joop den Uijl voor de tweedeling en een pleidooi voor de publieke voorzieningen 

tevergeefs? Het antwoord, Voozitter, is dat het aan ons Wij hebben de kans en wat de Partij 

van de Arbeid betreft, de dure verplichting om die tweedeling te bestrijden en de zorg voor 

een bestaanszekerheid voor iedereen. Dat begint in Groningen met dit coalitieakkoord. Ik wil 

vanaf hier ook mijn dank uitspreken aan de formateur die daar achterin zit, aan iedereen 

waarmee gesproken is, aan alle ambtenaren die ons ondersteunen bij het tot stand komen 

van dit coalitieakkoord. Ik heb er ook alle vertrouwen in dat we met de acht wethouders die 

staan te popelen om aan de slag te gaan, keihard gaan werken aan de uitvoer van dit 

coalitieakkoord en dat voor de Partij van de Arbeid Rik van Niejenhuis en Carine Bloemhoff 

aan de slag gaan met wat echt van waarde is. Dank u wel. 

01:04:22 

Voorzitter : Er is nog een vraag van de kant van de VVD. Gaat uw gang. 

01:04:29 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, Voorzitter. Dank u wel, meneer Bushoff voor uw 

gloedvolle betoog. Als VVD zijn we ook blij met de paragraaf over de veiligheid en de 

aandacht die het rapport Groningse praktijken in het coalitieakkoord heeft. Wij vragen ons 

af: we hebben in het verleden wel eens met elkaar gesproken over uitbreiding van 

cameratoezicht. Nu snap ik dat deze coalitie daar in eerste instantie niet direct voor kiest. 

Maar zou u zich ook, net als in de vorige periode, hard willen maken om juist in de vergeten 

gebieden in de binnenstad waar ook het grote gedeelte van het cultureel erfgoed is en waar 

de nieuwe uitgaansgebieden zijn, te kijken hoe we die met elkaar een stukje veiliger kunnen 

maken? 

01:05:12 
De heer Bushoff : Kort gezegd is het antwoord: ja. Veiligheid is een onderdeel van 

bestaanszekerheid. Mensen moeten zich veilig kunnen voelen, want als dat niet zo is, wat 

voor gemeente zijn we dan. Ik wil me inzetten op het veilig maken van de gebieden die u 

noemt. Ik denk dat daar een heel aantal maatregelen voor genomen kunnen worden. We 

nemen erin dit coalitieakkoord door extra geld uit te trekken voor de aanpak van 
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ondermijning, door het inzetten op meer handhaven en, mocht het nodig zijn, zijn camera's 

ook een optie. Die zijn als sluitstuk opgenomen van al die andere maatregelen in het 

coalitieakkoord. Als we op een gegeven moment tot de conclusie komen dat het voor de 

veiligheid nodig is om ergens meer camera's in te zetten, valt daar zeker met de PvdA over 

te praten. 

01:05:57 
Voorzitter : Tot slot een vraag van Student en Stad. 

01:06:01 
De heer Bosch: Dank Voorzitter. De heer Bushoff heeft het over de kunstenaars en dat daar 

meer geld voor vrijgemaakt wordt. Maar we hebben ook kunstenaars die het niet voor tien 

uur 's avonds maar erna het prachtig in onze gemeente maken. Er wordt in het 44 pagina's 

tellende coalitieakkoord geen woord gerept over onze nachtcultuur en over het prachtige 

nachtleven wat we hier in de stad hebben, terwijl het mooier, veiliger en diverser kan. Is 

alles na tien uur voor de Partij van de Arbeid dan van geen waarde? 

01:06:36 
De heer Bushoff : Voorzitter, drie dingen. Eén, in het coalitieakkoord en in mijn debatinbreng 

moest ik kiezen wat ik naar voren bracht. Terwijl ik hier stond en de klok zag aflopen, dacht 

ik: ik moet toch wat schrappen in mijn inbreng. Twee, betekent dat dat we het dan minder 

belangrijk vinden? Absoluut niet. En het derde punt, tijdens de coronacrisis hebben wij, de 

Partij van de Arbeid en Student en Stad, ons hard gemaakt voor geen sluitingstijden in 

Groningen en een divers uitgangsleven. Voorzitter, dat blijven we doen en hopelijk ook met 

uw steun. Het feit dat ik er niet over begonnen ben en het niet in het akkoord is geland, doet 

niets af aan de inzet die we daarop hebben gepleegd en de komende jaren met u samen 

gaan doen. 

01:07:29 
Voorzitter : Dank u zeer. Fijn dat u ook even de informateur dankt, want daar kwam 

mevrouw Wijnja niet meer aan toe. Voor degenen die zich afvragen wie in godsnaam Joop 

den Uijl is, zal ik dit tijdens de pauze op geheel oubollige wijze uitleggen. Dat brengt ons bij 

D66. 

01:08:14 
De heer Rustebiel : Dank u wel, Voorzitter. Wat echt van waarde is, onze fractie dacht 

meteen: wie bepaalt dat? Gaan de inwoners daar zelf over? Heeft de coalitie er allerlei 

ideeën over? Daar kom ik verderop in mijn betoog over, maar het was één van de zinnen 

waar onze fractie heftig over in discussie raakte. Ik ben 40 jaar geleden geboren in de 

Groninger Veenkoloniën. Veendam was een prachtige plek om op te groeien waar je groen, 

water en allerlei voorzieningen had. Mijn jeugd was heel zorgeloos. Op [onhoorbaar 

01:08:44] kom in aanraking met kinderen uit Pekela, Hoogezand en Muntendam, dus 

mensen die uit een heel ander deel van de regio komen. Daar werd al snel duidelijk dat de 

verschillen in de regio enorm waren, en dat is hier in de gemeente ook zo. De overheid is 

voor de Veenkoloniën allerlei plannen gaan bedenken waarmee de problemen opgelost 

zouden worden. Te vaak werden die plannen bedacht door de overheid, zonder dat 

inwoners erbij betrokken werden. Te vaak was de verwachting niet helemaal eerlijk, want de 

overheid kan zo'n heel gebied in die zin niet maken. Dat brengt mij een beetje bij de toon 
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van dit coalitieakkoord, want de wegtrekkende overheid en de voorzieningen - waaraan ik 

refereerde in de Veenkoloniën - is iets waar we in Groningen gelukkig mee gestopt zijn. We 

zijn gestopt met het centraliseren van voorzieningen en het weghalen van de overheid uit de 

dorpen en wijken. Het is goed dat de nieuwe coalitie daarmee door wil gaan, net zoals het 

goed is dat ze door wil gaan met de wijkvernieuwing, de shuldenaanpak, de Nieuwe Poort, 

het terugdringen van CO2-uitstoot, klimaatadaptatie. Dat zijn allemaal hele belangrijke 

taken. Maar, Voorzitter, de overheid moet niet alleen dingen naar zich toetrekken, maar 

moet ook dingen los willen laten. En daar wordt het voor mijn fractie met dit akkoord een 

beetje spannend. Inwoners en ondernemers hebben namelijk ruimte nodig om zich te 

kunnen ontwikkelen. Inwoners en ondernemers weten vaak heel goed wat nodig is voor hun 

eigen werk- en leefomgeving. Mijn fractie struikelde onder meer over de zin dat meer 

publieke regie meer zeggenschap voor inwoners betekent. Ik vroeg me af waar het dan over 

zou gaan, want het college weifelde nogal toen wij voorstelden om met wooncorporaties te 

gaan werken. Het lokaal eigendom bij energieprojecten vond het college allemaal wel heel 

spannend. Toen wij ruimte wilden maken voor het meedenken over armoedebeleid, was dat 

bij sommige coalitiepartijen wel heel erg ingewikkeld. Wij zien dat daar toch wel een soort 

dubbelheid in zit. 

01:10:33 
Voorzitter : De SP. 

01:10:35 
De heer Dijk : Voorzitter, kan de fractie van D66 de SP uitleggen hoe het zit met het 

zeggenschap over de geoutsourcde ICT-voorzieningen in deze gemeente Groningen? En ook 

alstublieft zeggen hoeveel geld we voor de uitverkoop van die zeggenschap nog ieder jaar 

aan het betalen zijn? 

01:10:54 

De heer Rustebiel : Ik weet niet precies wat de outsourcing van de ICT kost of heeft gekost. 

Het punt dat ik wil maken, is dat wij in uw hang naar publieke regie een hunkering naar meer 

macht voor uzelf lezen. En dat hoeft niet per se nodig te zijn. Je kunt ook meer publieke 

regie hebben zonder dat je als gemeente alles zelf gaat doen en daar zouden wij u graag aan 

willen houden de komende jaren. 

01:11:16 
De heer Dijk : Voorzitter, voor de luisteraars, de fractie van D66 weet niet wat de 

outsourcing van ICT kost, maar dat kost miljoenen. Miljoenen die we niet in andere zaken 

kunnen steken. Dus misschien moet u dat even opzoeken en vooral uw kroonjuwelen van 

deze outsourcing eventjes nader bestuderen. Maar ik zeg dit omdat het niet gaat over macht 

naar ons toetrekken, het kan namelijk heel goed dat je een publieke voorziening opricht en 

mensen daar zeggenschap over geeft. Maar bijvoorbeeld bij de outsourcing van ICT zijn wij, 

deze democratisch gelegitimeerde gekozen personen, uitgerekend de personen die hier wel 

sturing op zouden moeten geven. Dus ik herhaal de vraag: als wij ICT gaan outsourcen waar 

ligt de zeggenschap dan bij D66? 

01:12:00 
De heer Rustebiel : Dan ligt die niet meer bij ons. Ik steun u, want de publieke regie op een 

aantal taken moet opnieuw worden gevonden. Alleen, wij trekken de grenzen als u aan de 
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vrijheid van onze inwoners komt. Daarmee is er een belangrijk verschil zichtbaar tussen D66 

en de coalitie, want uw beleidsagenda deugt op hoofdlijnen. U heeft de investeringen op de 

belangrijkste plekken geschreven, maar u moet ook keuzes maken en ik vind dat dit 

coalitieakkoord te weinig keuzes maakt. Het wil heel veel, terwijl de middelen beperkt zijn. 

De woonlasten zijn torenhoog en qua schuldenpositie en de financiële situatie van de 

gemeente, zijn er maar weinig gemeenten in Nederland die het slechter doen dan 

Groningen. Dus heel veel van uw ambities vragen een samenwerkingen met andere partijen. 

Voor sociale woningbouw moeten we samen gaan werken met de regio, zodat zij ook meer 

gaan doen op sociale woningbouw. Voor de energietransitie moet u samen gaan werken 

met ondernemers. De eiwitten- en voedseltransitie, u kent mijn partij, is landelijk 

ongelofelijk belangrijk, maar het is vooral een verantwoordelijkheid van andere overheden. 

Dus ik zal de nieuwe coalitie toch willen vragen om straks in de uitvoering keuzes te maken, 

want we kunnen niet alles. We hebben te weinig geld. We hebben een uitvoerings- en 

capaciteitstekort. Wij vinden wij dat dat beter had gekund in dit akkoord. 

01:13:13 
Voorzitter : Partij van de arbeid. 

01:13:16 
De heer Bushoff : Voorzitter, we hebben een uitvoeringstekort. Daar ben ik het mee eens. 

Daarom investeren we miljoenen in onze eigen ambtelijke organisatie om die plannen ook 

concreet te maken. Mijn vraag aan D66 is: welke keuzes had u anders willen maken? Noemt 

er eentje. 

01:13:34 
De heer Rustebiel : Ik zou niet zo snel keuzes in zo'n akkoord opschrijven waar ik helemaal 

geen geld voor heb of van zeg dat het ergens vandaan moet komen. Ik denk dat het eerlijker 

kan. Nog even over die outsourcing van ICT, laten we ook eerlijk zijn: als we kijken naar 

andere overheden en de enorme puinbak die ICT daar is, is de dogmatiek van de 

marktwerking dat de overheid het beter kan, in heel veel gevallen niet zo. Meer publieke 

regie betekent niet dat je meer zelf moet gaan doen en dat is een valkuil die ik in deze 

coalitie wel zie. 

01:14:03 
Voorzitter : Meneer Bushoff, nog dan een vervolgvraag. 

01:14:06 
De heer Bushoff : Voorzitter, het is zo dat wij best wel veel ambities hebben. Die ambities 

zijn niet uit de lucht gegrepen, maar zijn opgeschreven omdat we zien dat die nodig zijn voor 

de noden in de samenleving. We zien dat mensen in de knel zitten en daarom willen we die 

mensen tegemoet komen. Als wij hier zonder ambitie hadden gestaan om het beter te 

maken voor onze inwoners, had u nog veel harder geslagen met de stok die u nu niet heeft. 

We zijn ambitieus en daar is ook geld voor. Mijn vraag is: noemt u twee dingen die wij 

hebben opgeschreven in het coalitieakkoord waarvan u denkt dat het goed is dat we ze 

opgeschreven hebben maar er geen geld voor is. 

01:14:51 
De heer Rustebiel : Ik denk dat de kans heel klein is u 250 basisbanen dekt. Volgens mij zou 

de lobby van de gemeente moeten gaan over: de Lelylijn, het tekort op het sociaal domein 



27 
 

en de woondeals die we vrij succesvol naar ons toe trekken. Als je met nog tien extra 

lobbyboodschappen naar Den Haag gaat, denk ik dat je jezelf een beetje in de voet schiet als 

het gaat om effectiviteit van je eigen lobby. Dat is het punt wat ik daarover wilde maken. 

01:15:16 
De heer Bushoff : Voorzitter, dat is niet helemaal eerlijk, want de basisbaan -- 

01:15:18 
Voorzitter : De heer Rustebiel mag zijn betoog vervolgen. 

01:15:26 
De heer Rustebiel : toch nog even over financiën: ons lijkt het verstandig, aangezien de 

overheid nog actiever gaat worden, dat u het weerstandsvermogen daarmee mee laat 

groeien en de liquiditeit op orde houdt omdat u liquide middelen nodig heeft voor de 

cofinanciering van uw eigen plannen. D66 staat voor een gemeente waar iedereen het beste 

uit zichzelf kan halen en zichtbaar zichzelf kan zijn. In mijn introductie haalde ik de 

Veenkoloniën aan, waar links het vanuit goede bedoelingen zelf allemaal had bedacht, en 

die fout moeten hier niet maken. Het is terecht dat de coalitie op sommige punten de markt 

wil beteugelen, maar u moet het individu vrijlaten, anders krijgt u met de fractie van D66 te 

maken. 

01:16:08 

Voorzitter : Dan gaan we naar de Partij voor de Dieren. Meneer Pechler. 

01:16:27 

De heer Pechler : Dank, Voorzitter. Ik was me al helemaal aan het voorbereiden op een 

rustige raad deze woensdagmiddag en -avond toen Kirsten de Wrede me gisterochtend 

appte dat ze helaas corona heeft. Dat is ook een manier om onder dit debat uit te komen, 

maar ik hoop dat ze snel beter is en uit isolatie mag, zodat het nieuwe college volgende 

week compleet is. Het is op zijn minst ironisch te noemen dat de eerste Groningse 

wethouder ooit voor de Partij voor de Dieren en de tweede ooit in Nederland, haar eigen 

installatie mist door een zoönose. Een infectieziekte die is overgesprongen van mens op 

dier. Als er iets is dat de coronapandemie heeft aangetoond, is dat wel de noodzaak om ons 

op een ander manier tot de dieren verhouden, onze medebewoners van deze aarde. De 

manier waarop dieren momenteel op mondiale schaal worden opgehokt, uitgebuit, 

afgeslacht, in het wild worden verschoten en verdrukt, hebben ertoe geleid dat de 

vogelgriep endemisch is geworden en dat we als mensheid al jaren in een ellendige 

pandemie leven. Nog los van de desastreuze effecten die de veehouderij en onze omgang 

met dieren hebben op het klimaat, de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit, de biodiversiteit 

en de stikstofneerslag op onze natuur. Het roer moet om. Iets anders dat de coronacrisis 

heeft laten zien, is het feit dat de markt - het is ook al eerdergenoemd - op veel zaken 

simpelweg geen antwoord heeft. Hoeveel alles ook aan private partijen is overgelaten 

tijdens het neoliberalisme, in tijden van crisis blijkt er altijd een grote en een sterke overheid 

nodig die de zaken naar zich toetrekt en ingrijpt in de markt. Voorzitter, aan crisissen 

hebben we helaas geen tekort. Daarom zijn die betere omgang met dieren en het 

terugpakken van publieke regie, twee zaken waar dit mooie coalitieakkoord vol van staat. 

Voor ons is, als Partij voor de Dieren, meebesturen nooit een doel op zich geweest, of in een 

coalitie of een college zitten. Als groene buitenboordmotor kregen we namelijk de afgelopen 
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jaren ook aardig wat resultaten voor elkaar en belangrijke kwesties op de agenda. Als 

aanjager functioneerden we op het gebied van dierenwelzijn en natuur, maar tegelijkertijd 

bestaan we als partij inmiddels 20 jaar en zitten zijn we al 12 jaar vertegenwoordiger in deze 

mooie gemeenteraad. Dan moet je op een gegeven moment wel concluderen dat de basis 

staat als een huis en wordt het tijd om na te denken over die volgende stap. We hebben 

inmiddels vier zetels en zijn de vierde de partij van Groningen. Veel van die nieuwe kiezers 

verwachtten niet alleen maar keiharde oppositie, maar een extra constructieve opstelling en 

samenwerking in een coalitie om te komen tot een diervriendelijker, duurzamer groener, 

socialer en inclusiever Groningen. Zelf zagen wij ook in dat als we met deze samenstelling 

van partijen die sociaal en groen zijn, het niet zou lukken om tot een mooi akkoord te 

komen, het misschien wel nooit zou lukken. Wij waren klaar om die volgende stap te zetten, 

maar waar de andere partijen dat ook voor ons? 

01:19:06 
Voorzitter : Stadspartij. 

01:19:09 
De heer Sijbolts : Dank u, Voorzitter. Allereerst felicitaties dat u dat gelukt is. Dat is heel 

mooi. Alleen, het was uw partijleider die op 18 april in een interview zei dat zij een nieuwe 

bestuurscultuur wilde. Dat vond ik heel verfrissend. Ik weet dat de Partij voor de Dieren daar 

wel iets vaker voor heeft gepleit, maar ik lees er helemaal niets over terug in het 

coalitieakkoord. U was bij het kopje bestuur aangekomen en denk: ik gooi deze vragen er 

even in. Hoe zit dat nu? 

01:19:39 
De heer Pechler : Ik vind het wel bijzonder om te horen dat de heer Sijbolts daar niets over 

terugleest in het nieuwe coalitieakkoord want die nieuwe bestuurscultuur begint door 

mensen te vertrouwen en daar heeft de afgelopen coalitie al mooie stappen in gezet en ik 

denk dat deze coalitie dat nog meer gaat doen door meer zeggenschap aan inwoners te 

geven en participatie serieuzer te nemen. We hebben allemaal mooie verordening als het 

gaat over participatie en hoe mensen mogen meebeslissen in processen, maar in de praktijk 

hebben we de afgelopen jaren gezien dat dat vaak spaak liep op de uitvoering. Dus wij zijn 

zeker voornemens als bestuur, maar ook in het ambtenarenapparaat, om het echt luisteren 

naar inwoners en ze serieus te betrekken, verder door te voeren in de dagelijkse processen 

en het reilen en zeilen van de gemeente. 

01:20:22 
Voorzitter : Vervolgvraag. 

01:20:24 
De heer Sijbolts : Voorzitter, met de analyse over hoe het de afgelopen jaren gegaan is, ben 

ik met de heer Pechler helemaal eens. U zit nu als enige nieuwe partij in deze coalitie. Welk 

vertrouwen heeft u tijdens onderhandelingen gekregen dat dat nu goed gaat komen? 

01:20:39 
De heer Pechler : De constructieve gesprekken, de goede sfeer en het gedeelde belang dat 

wij niet alleen als coalitie hebben, maar ook als raadsbreed hebben geuit in aanloop van de 

verkiezingen en in het duidingsdebat daarna. Dat er wat betreft zeggenschap voor inwoners 

en participatie wel het nodige verbeterd kan worden. En dat is een gedeelde ambitie. Als u 
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in de loop van deze vier jaar merkt dat deze niet goed in uitvoering komt, hoop ik dat u ons 

allemaal aan het jasje trekt. 

01:21:05 
Voorzitter : Het CDA heeft nog een vraag. 

01:21:12 

De heer De Haan : Dank u wel, Voorzitter, ik was van tevoren toch wel een beetje angstig 

toen de Partij voor de Dieren ging meedoen, want hoe star gaan ze zich houden aan hun 

principes? Ik ben weer even in uw speerpunten gedoken en in uw verkiezingsprogramma 

had u er 13, maar het moesten er 10 zijn. Punt één was: redt de fuut en de poelkikker bij de 

vloeivelden. Dat is volgens mij niet helemaal gelukt. Punt twee was: geen visserij en jacht in 

de gemeente. Ook niet helemaal gelukt. En punt drie was: rust in het stadspark. Daar 

hebben we afgelopen week van kunnen genieten. Het gaat mij vooral om punt 4: de 

wethouder Eiwittransitie. Ik zag dat er geen geld voor uitgetrokken was in het 

coalitieakkoord en was benieuwd: wat moet ik me nu precies bij zo'n wethouder 

voorstellen? Wat zijn de plannen van uw collega op deze portefeuille? 

01:22:03 

De heer Pechler : Als de heer De Haan het goedvindt kom ik daar zo meteen verderop in mijn 

betoog op terug. Eerst wil ik het nog even hebben over de formatie. Het was een intensief 

proces de afgelopen maanden, waarvan we van tevoren wellicht als fractie hadden 

onderschat hoeveel tijd en energie erin zou gaan zitten, maar het resultaat mag er 

verwezen: een donkergroene akkoord waarin elk van de vijf partijen belangrijke punten uit 

hun programma kan terugvinden, ook wij, en er zijn ook zaken die niet zijn gelukt. De heer 

De Haan noemde er net al een aantal en daar zal ik ongetwijfeld nog meer interrupties 

misschien over krijgen. Maar ik wou eerst nog even stilstaan bij een kleine selectie van alle 

mooie plannen die erin staan. Ik begin bij - en dat zult u niet verbazen en daarna kom ik bij 

de eiwittransitie - de dieren in onze gemeente. Ze worden 44 keer genoemd in het akkoord. 

Dat is al winst an sich en we erkennen hun intrinsieke waarde en trekken jaarlijks daarom 

structureel extra geld uit om uitvoering te geven aan de ambities van de nota Dieren. Ook 

gaan we van plaagdierenbestrijding naar diervriendelijke oplossingen voor woonconflicten 

tussen mens en dier, wordt de jacht op gemeentelijke gronden nog verder aan banden 

gelegd en de vanzelfsprekendheid van sportvisserij en natuurgebieden ook. Over die 

natuurgebieden gesproken, die worden versterkt en uitgebreid. Jaarlijks wordt er ruim een 

miljoen euro extra geïnvesteerd in ecologisch beheer, in het herwinnen van groen in de 

openbare ruimte en in het versterken van de biodiversiteit. Aangenamer voor mensen en 

meer leefgebied voor dieren. Om de natuur robuust te verstevigen kijken we de komende 

vier jaar nadrukkelijk naar het vergroten van de hoeveelheid natuur in de gemeente en dat 

doen we graag samen met natuur- en milieuorganisaties en het nieuw op te richten 

groenplatform. 

01:23:30 
Voorzitter : D66. 

01:23:34 
De heer Rustebiel : Dank, Voorzitter. In het coalitieakkoord staat bij de portefeuille van 

wethouder De Wrede Eiwittransitie, Natuur, Dieren en Cultuur. Als hoeder van het cultureel 
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Groningen vraag ik me af wat het zegt over de prioriteit die u aan cultuur geeft. Of wilt u 

volle bank door met het culturele programma dat de afgelopen jaren is neergezet? 

01:23:55 
De heer Pechler : Als u onze inbreng bij de cultuurdebat de afgelopen jaren heeft gevolgd, 

zult u misschien op de Nieuwe Poort na niet heel veel kritiek hebben kunnen bespeuren, 

want er was best een goede lijn van het college. Wij stellen geen bijzonder grote 

veranderingen voor, behalve het invoeren van die zo belangrijke fair practice code voor de 

makers en voor de rest is het belangrijk dat we als Groningen Cultuurhoofdstad van het 

Noorden blijven. Naast het borgen van de leefgebieden van dieren speelt er een andere 

belangrijke factor in de bevordering van dierenwelzijn en dat is simpelweg ze minder vaak 

opeten. Met de eerste wethouder voor de Eiwittransitie zetten we daar in Groningen 

belangrijke stappen in. In de media en op social media werd die portefeuille de afgelopen 

weken afgedaan als een soort hobbyprojectje in plaats van iets dat van wezenlijk belang is. 

De Universiteit van Oxford toonde in 2018 al aan dat plantaardig eten het meest impactvolle 

is dat je kan doen voor het klimaat. Plantaardige eiwitten verbruiken minder water, hebben 

minder grond nodig en hebben een lagere CO2-uitstoot dan dierlijke eiwitten. De akkerbouw 

veroorzaakt in tegenstelling tot de intensieve veehouderij, geen mestoverschotten, 

antibiotica-resistentie, zoönose of een stikstofcrisis. We moeten met zijn allen minder vlees, 

zuivel en eieren eten en meer groenten, peulvruchten, noten, zaden en fruit voor onze eigen 

toekomstbestendigheid en voor de dieren. De gemeente heeft daar met de voedselagenda 

en het meedoen aan de nationale week zonder vlees de afgelopen jaren al wat stappen in 

gezet. Maar die bewustwordingscampagne om de consumptie te beïnvloeden kan 

opgeschaald worden. Daarnaast is er de productiekant om invloed op uit te oefenen. In het 

MPG en het akkoord van Groningen wordt al werk gemaakt van de eiwittransitie wordt de 

boeren samen met maatschappelijke partners gestimuleerd om de overstap te maken naar 

plantaardige eiwitten zoals veldbonen en lupine. Een toekomstbestendige landbouw 

waarmee agrariërs een eerlijke boterham kunnen verdienen. De gemeente Groningen, met 

Kirsten de Wrede als wethouder Eiwittransitie, wil hierin de spin in het web zijn, de 

katalysator voor verandering. Ik zag een vraag van mevrouw Jacobs. 

01:25:50 
Voorzitter : Ik ook. 

01:25:53 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, Voorzitter. Dank u wel, meneer Pechler. 

01:25:55 
Voorzitter : Dat u mijn werk gaat doen, moeten we ook niet hebben. Mevrouw Jacobs. Dat is 

ook de laatste vraag. 

01:25:59 
Mevrouw Jacobs-Setz: Ik dacht dat we een nieuwe plaatsvervangende voorzitter hadden, 

maar dat is niet zo. Dank u wel, meneer Pechler voor uw gloedvolle betoog over het belang 

van de eiwittransitie. Dat herken ik helemaal, maar het verbaast mij wel dat u daar geen 

geld voor hebt geclaimd en er geen geld voor is gereserveerd? Hoe denkt u dat u de 

eiwittransitie kunt bekostigen? Hoeveel geld denkt u dat uw collega-partijen daarvoor over 

hebben? 
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01:26:25 
De heer Pechler : Het grappige is dat je voor zo'n bewustwordingscampagne an sich niet heel 

veel extra geld nodig heeft. Er gaan heel veel menselijke uren inzitten. We hebben een vrij 

grote communicatieafdelingen als gemeente. We hebben een wethouder die er straks veel 

tijd in gaat steken, een staf en wij als fractie. Daarnaast komen veel van de gelden die 

gemoeid gaan met het laten overstappen van boeren op de teelt van plantaardige eiwitten, 

niet vanuit de gemeente maar vanuit fondsen zoals het MPG, vanuit de provincie en straks 

met de stikstofaanpak ook vanuit de Rijksoverheid. Dus wij moeten zorgen dat die gelden op 

de juiste plek landen en als daar extra gemeentelijke gelden voor nodig blijken, vertrouw ik 

erop dat in deze coalitie en het belang dat de formatie daaraan hecht, die gelden wel 

gevonden zullen worden. Voorzitter, er zijn nog zoveel moois in het akkoord, maar ik zie 

mijn tijd al in het rood staan. De PvdA en GroenLinks hebben net ook al mooie plannen 

toegelicht, zoals deze over armoedebestrijding, de kansengelijkheid en de betaalbare 

volkshuisvesting. Dan wil ik eindigen met een woord van dank, allereerst aan de formateur 

Mattias Gijsbertsen, de ambtelijke ondersteuning die wij tijdens de formatie hebben 

ontvangen en de gezellige en constructieve onderhandelingen met GroenLinks, de Partij van 

de Arbeid, de SP en ChristenUnie. We hebben er het volste vertrouwen in dat het vier mooie 

jaren worden voor wat echt van waarde is. 

01:27:39 
Voorzitter : Dank u zeer, dan komen we bij de Stadspartij 100% Groningen. 

01:27:55 
De heer Pechler : Dank u wel, Voorzitter, laat ik beginnen om namens mijn fractie de nieuwe 

coalitie die straks benoemd wordt - althans de wethouders - te feliciteren met het resultaat. 

Deze coalitie is tot stand gekomen onder aanvoering van GroenLinks en de Partij van de 

Arbeid, maar ik kan me niet helemaal aan de indruk onttrekken dat in de aanloop naar deze 

coalitievorming links toch wel het belangrijkste was. In de uitslag van de verkiezingen bleek 

dat een stuk minder. Als lokale partij denken wij vooral lokaal, dichtbij onze inwoners, 

ondernemers en verenigingen, en daarmee leek het ook dat bijna elke andere kleur dan links 

- of rood zo u wilt - slecht is. Wij vinden wel dat we polarisatie moeten voorkomen. Een 

schufterig schaap steekt de hele kudde aan. Daar heeft niemand iets aan. Uiteindelijk 

hebben we elkaar nodig om forse opgaven het hoofd te bieden. Opgaven zoals: het 

terugdringen van de tweedeling, de energiecrisis, het terugdringen van armoede en het 

worden van een financieel gezonde gemeente. We lezen heel veel ambities op vele 

onderdelen en dat is te prijzen. Dat is zeker niet allemaal slecht of op zijn Gronings 'het kon 

minder'. Ambities zijn natuurlijk mooi. Papier is geduldig, maar uiteindelijk gaat het om 

concrete plannen, meetbare doelstellingen en resultaten. Maar je moet er wel de poen voor 

hebben en op dat punt rammelt dit akkoord aan alle kanten. Dit blijkt ook uit de financiële 

bijsluiter van het coalitieakkoord. Als de lasten voor de inwoners niet omhoog gaan en er 

niet op het ambtelijk apparaat wordt bezuinigd, waar wordt er dan wel op bezuinigd om alle 

investeringen te financieren, zeker in zwaar weer. Voor vele extra middelen die deze coalitie 

heeft bedacht, zijn we afhankelijk van rijksmiddelen waarvan we in inmiddels wel weten dat 

dat niet altijd een zekerheidje is. Sterker nog, Den Haag wil de komende jaren de uitkering 

aan gemeenten verder uitdunnen. Het schoppen tegen Den Haag, zoals een aantal van deze 
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nieuwe coalitiepartijen doet, draagt wat ons betreft niet bij aan de onderhandelingen die 

met Den Haag gevoerd moeten worden. 

01:30:09 
Voorzitter : De Partij van de Arbeid. 

01:30:11 

De heer Bushoff : Voorzitter, kan de Stadspartij aangegeven voor welke ambities die wij 

hebben opgeschreven er nu geen financiële dekking is? Noem mij er drie. 

01:30:23 
De heer Sijbolts : Ik dacht dat ik er twee mocht doen. De basisbaan is de eerste. U heeft daar 

een sterretje bijgezet en het begint volgens met 500.000 euro en loopt op naar een aantal 

miljoenen. Het sterretje betekent afhankelijk van Rijksbijdragen. Dit is een pilot die nog 

moet geëvalueerd worden. Ik zei net: Den Haag geeft steeds minder geld aan het 

gemeentefonds. Ik denk dat dat er één is. 

01:30:51 

De heer Bushoff : Voorzitter, zelfs die één is niet helemaal juist, want ook daarvoor zetten 

we re-integratiemiddelen van het Rijk in. Kortom we hebben heel veel ambities die 

financieel gedekt zijn. Als we nog meer geld hadden, hadden we meer kunnen uitgeven aan 

basisbanen en wijkvernieuwing. Maar wat we hebben opgeschreven, kunnen we in principe 

ook realiseren. Mocht het zo zijn dat er minder Rijksmiddelen onze kant opkomen - en die 

kans is aanwezig - hebben we daar rekening mee gehouden in de financiële onderbouwing, 

want we hebben het weerstandsvermogen wat fors gevuld is en kunnen aanspreken. Dus leg 

uit waar u het vandaan haalt dat ambities niet financieel gedekt zouden zijn. 

01:31:34 
De heer Sijbolts : Het is nooit een zekerheid dat we dat geld krijgen. Over het 

weerstandsvermogen gaan we het bij het voorjaarsdebat nog over hebben, want daar 

hebben wij - en overigens meerdere oppositiepartijen - een hele andere lezing bij. Dat bleek 

ook vanmiddag bij de financiële beschouwingen op de jaarrekening. 

01:31:49 
De heer Bushoff : Voorzitter, mag ik nog een korte opmerking maken? 

01:31:52 
Voorzitter : Nee. 

01:31:56 
De heer Sijbolts : Dan ga ik verder als u het goedvindt, Voorzitter. Ik was in Den Haag ze zien 

ons aankomen met onze broze financiële situatie. Als straks blijkt dat er geen of te weinig 

extra geld komt, wat gaan we dan doen met de tegenvallers mochten die er komen? Is er 

een plan B? Het begint in Groningen, maar waar eindigt dit? Bij artikel 12 in het 

Damsterdiep? Heel concreet is het nog niet. We zijn wel benieuwd naar de uitwerking van 

de plannen en ideeën. We hebben het al over de basisbanen gehad. Meneer Dijk, we weten 

niet of we de SP moeten feliciteren want wat vindt de SP van de Nieuwe Poort? U rekende 

ons voor in januari dat we met die 225 miljoen het tweeëntwintigjarige budget voor 

armoedebestrijding zouden kunnen verdrievoudigen of 22 jaar lang 292 basisbaan creëren. 

Nu heeft u wel de basisbaan maar u heeft ook nog steeds die Nieuwe Poort. Bent u op dat 
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punt geswitched van standpunt, want u was behoorlijk fel? Gaat u nu de Nieuwe Poort 

bouwen? Of is het dat een open kwestie binnen deze coalitie? U hoeft er niet op te 

reageren. 

01:33:11 
Voorzitter : Dat komt wellicht, maar er is nog een vraag van GroenLinks. 

01:33:14 
Mevrouw Wijnja : Dank u wel, Voorzitter. Ik heb op het congres van de VNG een aantal 

fractiegenoten van de heer Sijbolts gezien, en die weten zeker dat alle gemeenten in de 

richting van de Rijksoverheid op dezelfde vrij ferme toon zitten en terecht denk ik. We 

komen helemaal niet als Groningen alleen aanzetten, we komen met z'n allen aan zet. Is niet 

zo dat wij met elkaar, als gemeenten, ervoor moeten zorgen dat we deugdelijk gefinancierd 

worden, omdat dat belangrijk is voor onze inwoners? Moeten we daar niet samen met alle 

gemeenten in optrekken? 

01:33:55 
De heer Sijbolts : Absoluut! Helemaal mee eens. Dat was ook één van de redenen waarom 

wij vorig jaar een motie hebben ingediend over die specifieke uitkering uit het Rijk en die is 

raadsbreed aangenomen. Wij zijn zelfs bereid en hadden het al overwogen om die motie 

nog een keer in te dienen, want ook wij vinden dat Den Haag te weinig geld aan de 

gemeenten overmaakt. Ik denk dat ik een stukje moet overslaan. In het stukje over 

zeggenschap staat er de zinsnede in het coalitieakkoord: "Waar meer overheidsregie is en 

minder marktwerking, ontstaat er meer ruimte voor zeggenschap van inwoners." 

Zeggenschap valt en staat dus met meer overheid. Dat riekt naar 'wij weten wat goed voor u 

is'. Dat geeft in dat optiek het begrip waarde in de titel van dit akkoord wel een heel andere 

definitie. Een waarde is iets wat een persoon of samenleving nastrevenswaardig vindt. Een 

waarde geeft aan wat men wenselijk vindt, zoals bijvoorbeeld goed gedrag. Ik hoop dat ik 

het verkeerd interpreteer en dit niet de intentie is, maar met de ervaringen van de 

afgelopen jaren weet ik het niet. 

01:35:16 

Voorzitter : De SP. 

01:35:18 
De heer Dijk : Voorzitter, toch even een korte reactie op die Nieuwe Poort. Het 

armoedebeleid wordt verdubbeld. Dat heeft u erg goed gezien, er komt een flinke smak geld 

bij, meneer Sijbolts. De hele gemeenteraad, op twee partijen na, waren niet voor die Nieuwe 

Poort. De SP heeft eieren voor zijn geld gekozen en een overgrote meerderheid wil die 

Nieuwe Poort bouwen. Ik ben hier aan het luisteren en ik hoor een grote bak kritiek. Ik ben 

gewend om oppositie te voeren, geloof me, Ik wil graag drie plannen van u horen die deze 

coalitie beter had kunnen doen om deze stad, socialer, groener of lokaler - wat u ook maar 

wil - te maken. Daag ons uit. 

01:36:06 
De heer Sijbolts : Voorzitter, ik ga het nog mooier maken. Ik ga heer Dijk drie concrete ideeën 

noemen in het coalitieakkoord waar wij graag over mee gaan denken. Dat gaat bijvoorbeeld 

over de openbare ruimte. Ik zie dat er voor beheer en onderhoud meer geld vrijgemaakt 

gaat worden. Dat was een ambitie die wij ook al heel lang hebben en dat sluit aan bij een 
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ander punt in het coalitieakkoord waar het gaat over de openbare ruimte en dat iedere 

Groninger binnen een korte afstand toegang heeft tot groen. Dat onderstrepen wij. 

Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het diversiteitsbeleid, ecologie en klimaatadaptatie. Wij 

zijn zelfs bereid om tot op zekere hoogte mee te gaan denken over het verminderen van 

autoverkeer in de binnenstad. Alleen staat in dit coalitieakkoord dat het dan ook gaat over 

het verkeer binnen de ring. De ring is ons te groot, maar we zijn best bereid om mee te 

denken op het punt minder autoverkeer in de binnenstad. Volgens mij heb ik de heer Dijk nu 

meer plezier gedaan. 

01:37:08 
Voorzitter : Hij staat zo te popelen dat ik hem ook het woord nu geef. Dank voor deze 

afsluiting en u krijgt zelfs het woord voor uw beschouwing. U zit door uw tijd heen, meneer 

Sijbolts. 

01:37:23 

De heer Sijbolts : Dan zal ik de rest moeten bewaren voor het voorjaarsdebat, Voorzitter. 

01:37:26 
Voorzitter : Dat komt ook nog. 

01:37:39 

De heer Dijk : Voorzitter, dat eindigde toch met minder bagger dan ik dacht en waren er toch 

een paar goede plan uit ons coalitieakkoord. Ik hoop op een paar nieuwe plannen, meneer 

Sijbolts, maar daar gaan we het vast over hebben. Wat een mooie zaal trouwens en wat fijn 

dat het volle bak is hier. Ik houd daarvan. Ik heb heel veel mensen gemist de afgelopen 

jaren, als we een gemeenteraadsvergadering hadden tijdens corona. Dus dat is goed, 

Voorzitter. Het zijn bijzondere tijden, niet alleen omdat hier in Groningen het sociaalste 

college van Nederland wordt gevormd, maar misschien nog wel meer omdat er veel in de 

wereld, ons land en dus ook in ons Groningen aan de hand is. We zien een politiek systeem 

dat vastloopt. Overal waar de overheid de markt heeft ingevoerd, loopt het vast. Er zijn 

grote tekorten ontstaan aan: personeel, energiete, grondstoffen, voedsel en woningen, 

maar ook een groot tekort aan onderling vertrouwen en democratische zeggenschap. Het 

liberalisme dat ervan uitgaat dat iedereen met elkaar moeten concurreren, de vrijheid van 

de markt en bedrijven heilig is en dat dit de beste uitkomsten voor het collectief zouden 

betekenen, is een ideologie die heeft geleid tot een diepe wooncrisis, een toenemende 

ongelijkheid, het toeslagenschandaal en een ongekend laag vertrouwen in politiek en 

instituties maar ook tussen mensen onderling. Daarnaast heeft het ook iets gedaan met ons 

mensbeeld, waarbij de mens werd gezien als een calculerende burger, rationeel, 

individualistisch, zelfzuchtig. En Voorzitter, iets afbreken is niet zo moeilijk. Iets in de 

uitverkoop doen wat anderen hebben gemaakt en opgebouwd, is ook niet moeilijk. De 

afgelopen 40 jaar is er heel veel afgebroken en we zien daar nu in Groningen, maar ook in de 

rest van Nederland, de gevolgen van. Onze volkshuisvesting bracht trotse volkswijken met 

de schoonheid van de Amsterdamse school voort. De volkshuisvesting werd een 

woningmarkt waar de winst boven de woningzoekenden gaat. Nu zitten we in de grootste 

wooncrisis sinds de tweede wereldoorlog. Het afbreken en het in de uitverkoop doen van 

onze volkshuisvesting, was voor politieke partijen niet zo moeilijk. Het opnieuw opbouwen 

ervan wel. Onze verzorgingsstaat met goede zorg, eigen energievoorzieningen en sociale 
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zekerheid die ons bestaanszekerheid gaven, was een voorbeeld voor velen landen. Ons 

werk, ons onderwijs, emancipeerde mensen, klassenverschillen, ongelijkheid en tweedeling 

werd decennia lang kleiner. Hieraan kwam vanaf de jaren 80 een einde met meer 

concurrentie en meer markt. Dit heeft geleid tot een verschraling van onze verzorgingsstaat 

en tot een ieder voor zich mentaliteit. Het afbreken en in de uitverkoop doen van goede zorg 

en sociale zekerheid was niet zo moeilijk. Het opnieuw opbouwen daarvan wel. De opbouw 

van onze samenleving is nooit door de markt, maar altijd door mensen gedaan. Onze 

woningen werden niet gebouwd door huisjesmelkers of beleggers. Onze woningen werden 

gebouwd door bouwvakkers, schilders, loodgieters en elektriciens. Niet door beleggers, 

maar door de werkende klasse dus. Onze zorg wordt niet verleend door zorgverzekeraars of 

beleggers, maar door artsen en verpleegkundigen. Onze economie wordt niet versterkt door 

het grootbedrijf aandeelhouders en beleggers, die gaan er met de poet vandoor. Onze 

economie wordt versterkt door de mensen die werken in bedrijven, kleine ondernemers, 

lokaalgebonden bedrijven en Groningers die daar hun geld aan uitgeven. Niet door 

beleggers, maar door de werkende klasse. Het opnieuw opbouwen van publieke 

voorzieningen zoals onze volkshuisvesting, energievoorziening, zorg en economie wordt niet 

door de markt maar door de werkende klasse gedaan. Zij geven onze onze samenleving 

vorm. Zij verdienen daarbij een overheid die aan hun zijde staat, de regie neemt over de 

publieke zaak, die hen het vertrouwen geeft en het geloof in een intrinsieke motivatie van 

mensen om samen te werken aan het opbouwen van onze samenleving. Dit coalitieakkoord 

wil niet alleen gebroken met de gedachte dat de markt problemen weet op te lossen, maar 

er wordt fors meer geïnvesteerd in armoedebestrijding. Zo gaat de gemeente 

inkomensondersteuning toekennen aan mensen die twee jaar langer laag inkomen hebben. 

Er is ook budget beschikbaar voor werkende armen en er komt een regeling om hen ook te 

ondersteunen. De afvalstoffenheffing wordt na twee jaar kwijtgescholden en ik kan zo een 

hele tijd doorgaan, maar mijn voorgangers van de Partij van de Arbeid, GroenLinks, de Partij 

voor de Dieren hebben gelukkig een heleboel voor mij opgelost, waardoor ik een beetje mijn 

spreektijd kan korten, dus laat ik daar ook gebruik van maken. Voorzitter, in het 

coalitieakkoord wordt gebroken met de leidende liberale ideologie van de afgelopen 

decennia. De SP heeft gezien hoe de veranderende tijdgeest meer ruimte heeft gegeven 

voor een echt sociaal alternatief. 

01:42:09 
Voorzitter : De VVD. 

01:42:13 
De heer Paas: Met het gevaar dat u straks door uw spreektijd heen bent en de interrupties 

niet meer worden toegestaan, dacht ik: laat ik het nu maar even vragen. Ik heb een aantal 

vragen voor u en u voelt hem vast al aankomen en de eerste gaat over het uitbreiden van 

het aantal wethouders. Wij hebben twee jaar geleden met een heel aantal partijen gezegd 

dat zeven wethouders veel te veel is en dat de gemeente terug moet naar zes wethouders. 

Nu zitten erin het college maar liefst acht wethouders, wat bijna een verdubbeling van vier 

jaar geleden is. Hoe kunt u dat verklaren? Twee, u wil zeggenschap van inwoners over hun 

eigen wijk en dorp. Stel dat de inwoners in de zuidelijke wijken waar u bijvoorbeeld woont, 

een verhoogd borgniveau willen, hoe gaat u dat dan regelen? 
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01:43:02 
De heer Dijk : Voorzitter, de eerste vraag over de acht wethouders is net zo simpel als de 

vraag naar de Nieuwe Poort. Het was nooit de keuze van de SP geweest. Je komt in een 

coalitie, je geeft wat en je neemt wat. Dat is de verklaring daarvoor. Zo simpel is het! Uw 

tweede vraag: als het gaat over het groenonderhoud of borg in de zuidelijke wijken, wil ik de 

bewoners van Helpman bij de SP zien aankloppen omdat ze daar een actie voor willen 

voeren. Op die manier kunnen ze zeggenschap bij ons afdwingen. Laat ze maar komen! Ik wil 

het wel zien. Voorzitter, in dit coalitieakkoord wordt er gebroken met de leidende liberale 

ideologie van de afgelopen decennia. De SP heeft gezien hoe de veranderende tijdsgeest 

meer ruimte heeft gegeven voor een echt sociaal alternatief. Het begint in Groningen is daar 

een antwoord op. Vier jaar geleden was die ruimte hiervoor er nog niet en nu lukt deze 

samenwerking voor sociale vooruitgang met GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en 

ChristenUnie en zonder D66 het wel. Laat dit een voorbeeld zijn van echte sociale 

samenwerking. De SP wil meewerken aan het opnieuw opbouwen van die samenleving. Dat 

zullen we stapsgewijs doen. Dat zal niet morgen geregeld zijn, maar we zullen ons uiterste 

best doen om samen met de mensen, ook in het hier en nu, voor sociaaleconomische 

vooruitgang te zorgen. En besturen is voor socialisten een extra middel om samen met 

mensen de strijd aan te gaan voor meer zeggenschap en betere woon-, leef-, en 

werkomstandigheden. 

01:44:31 

Voorzitter : De Stadspartij. 

01:44:33 

De heer Dijk : Dank u, Voorzitter. Ik ben geen socialist, maar best wel sociaal. Dus op zich zijn 

het mooie woorden van de heer Dijk, maar we weten dat de financiële situatie van de 

gemeente Groningen broos is. U zult het waarschijnlijk ontkennen, maar stel dat er gekozen 

moet worden: kiest u dan tussen armoede of bijvoorbeeld klimaat? 

01:44:55 

De heer Dijk : Voorzitter, ten eerste is dat een valse tegenstelling. Dat vind ik wel bijzonder. 

Dat doet de PVV ook altijd. Als je het klimaat wil aanpakken, moet je dus woningen gaan 

isoleren. Die twee dingen kunnen heel goed met elkaar samengaan en daarom snap ik uw 

vraag niet zo heel erg goed. Volgens mij weet u waar het hart van de SP ligt, ns grootste 

belang, en dat is bij het bestrijden van tweedeling en ongelijkheid. Wij zullen nooit tussen 

die twee kiezen. 

01:45:24 
De heer Sijbolts : Voorzitter, dank. Ik loop al 12 jaar mee, maar u was de kampioen in het 

creëren van tegenstellingen de afgelopen jaren. 

01:45:32 
De heer Dijk : Maar wel de goede, Voorzitter, tussen arbeid en kapitaal. De 

hoofdtegenstellingen - u kent ze wel - en dat is niet tussen klimaat en armoede. Je kan het 

klimaatprobleem aanpakken, mensen die nu in tochtige woningen leven, gierend hogere 

energierekening hebben, dat is direct armoedebeleid. Je helpt de werkende klassen. We 

gaan schoonmakers in dienst nemen, de thuiszorgmedewerker zal van die vermaledijde 

marktwerking in de thuiszorg af zijn. Dat zijn allemaal allemaal voorstellen die ervoor zorgen 
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dat je via allerlei verschillende vormen de tweedeling en ongelijkheid in onze samenleving 

bestrijdt. 

01:46:04 
Voorzitter : U zit in het rood. Dat is voor u geen probleem, maar wel voor de orde van deze 

vergadering. Kunt u afronden? 

01:46:11 
De heer Dijk : Ik sluit af. Ik moest nog een klein stukje, Voorzitter. Bestuur is voor socialisten 

een extra middel om samen met mensen de strijd aan te gaan voor meer zeggenschap, 

betere woon-, leef-, en werkomstandigheden. Vanaf de verkiezingen in maart, 

organiseerden de SP in Groningen zo'n vijf bijeenkomsten en buurten waar meer dan 250 

bewoners op af kwamen voor betere renovatieplannen, tegen gladde stoepstenen, voor 

nieuwe speeltuintjes, tegen schimmel, tegen vocht, tocht en kou, voor goed geïsoleerde 

vloeren, tegen ongedierte en rioolluchten. Deze zaterdag starten we een campagne tegen de 

steeds verder stijgende kosten van boodschappen, brandstof en energie, want terwijl de 

supermarkten, de olie- en energiebedrijven een record aan winsten maken, zien we dat de 

kosten voor mensen aan het stijgen zijn. Het aanvoeren en het leveren van die sociale strijd 

zien wij als de functie van de SP in deze samenleving en daarmee zullen we samenwerken 

met iedereen die hier aan wil bijdragen, want sociale strijd begint hier in Groningen. Dank u 

zeer. 

01:47:08 
Voorzitter : De VVD. 

01:47:43 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, Voorzitter. 'Het begint in Groningen voor wat echt van 

waarde is', voor ons ligt het coalitieakkoord van het nieuwe college van Groningen, een 

extreem links college, een unicum in deze gemeente. Voorzitter als we de titel vergelijken 

met het vorige akkoord, valt het mijn fractie op dat gelukkig niet meer voorkomt, alsof dat 

geen rol hoeft te spelen in de komende periode. Het coalitieakkoord is opgebouwd uit vier 

sporen en het positieve daaraan is dat de partijen spreken van een sluitende begroting 

zonder stijging van de lasten. Wat ons betreft is het ook een deel wensdenken optima forma 

en een hoop doelen zijn de zogenaamde sterretjes posten, zoals wij dat zijn gaan noemen. 

Het akkoord gaat heel veel over wat we willen doen, maar weinig over het hoe. Wat ons 

betreft is het ook het akkoord van de vergeten groepen. Het college vergeet de grote delen 

van onze gemeente, bepaalt wat goed voor ons is en bepaalt zelfs wat we mogen eten op 

een festival. Ziet de VVD dan helemaal geen lichtpuntjes? Jazeker wel! Als club van positieve 

mensen hebben we gezocht naar lichtpuntjes en gelukkig duurde het lang voor het donker 

werd, dus we hebben ze zeker gevonden. We zijn blij met de aandacht voor werk. Wat de 

VVD betreft, zou dat één van de belangrijkste punten van bestaanszekerheid moeten zijn. 

Bestaanszekerheid zou baanzekerheid moeten zijn. Wat ons betreft zetten we in op echte 

banen. We hebben een schreeuwend tekort in heel veel sectoren voor werknemers, en wat 

ons betreft zetten we niet in op basisbanen. De extra aandacht voor inkomensondersteuning 

brengt wat de VVD betreft de armoedeval dichterbij en dat is onwenselijk. Daarnaast zijn we 

blij met de aandacht voor de Ring west. Als we met een positieve blik naar het 

coalitieakkoord kijken, zouden we zeggen dat deze linkse coalitie wel een ondernemerspartij 
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lijkt, maar als ik denk aan de kleuters van mijn oud-collega Tessa Moorlag, krijg ik als 

beelddenker een drammende en draaiende kleuter op mijn netvlies die al stampvoetend 

roept: "Zelf doen." Hierbij wordt volstrekt voorbijgegaan aan het feit dat vastgoed 

ontwikkelen een vak is, net als het opwekken en verkopen van energie. Er zijn tal van 

voorbeelden van gemeenten voorhanden die ondernemertje gingen spelen en vervolgens 

mislukte. Dit ondernemertje spelen door de overheid gaat de burger heel veel geld kosten. 

01:49:59 
Voorzitter : De heer Bushoff. 

01:50:02 
De heer Bushoff : Voorzitter. Liefdevolle zorg dichtbij brengen, daar heeft marktwerking aan 

bijgedragen. Het oplossen van de wooncrisis en voorzien in genoeg betaalbare woningen, 

marktwerking was de oplossing of toch niet? Ik denk van niet, want we hebben gezien dat 

op al die punten de markt heeft gefaald en we dus nu als overheid weer de regie naar ons 

toe trekken om die zaken beter te doen. Kunt u mij bij een van deze twee voorbeelden 

uitleggen hoe meer marktwerking de oplossing gaat zijn? 

01:50:35 

Mevrouw Jacobs-Setz: Ik heb volgens mij niet gezegd dat meer marktwerking de oplossing is. 

Waar blijft de belofte dat de OZB niet zal gaan stijgen? Dit akkoord staat bol van beloftes. 

wat ons betreft komt dan het vijfde spoor -- 

01:50:50 

Voorzitter : Dat leidt wel tot een vervolgvraag van de Partij van de Arbeid en dan nog een 

vraag van GroenLinks. 

01:50:58 
De heer Bushoff : Voorzitter, nog een korte vraag. Wij geeft aan hoe we deze problemen 

willen oplossen en u zegt: "Uw oplossing is niet goed. En ik pleit ook niet voor meer 

marktwerking. " Waar pleit u dan wel voor? Noem één concrete oplossing voor de 

problemen die ik net noemde? 

01:51:14 
Mevrouw Jacobs-Setz: Ik heb niet gezegd dat ik niet pleit voor marktwerking. Ik heb gezegd 

dat ik het niet gehad hebben over marktwerking. Die woorden legt u mij in de mond, maar ik 

denk dat we samen moeten werken met partijen die verstand van zaken hebben. Dus 

volgens mij is een samenwerking met de overheid en het bedrijfsleven, de 

projectontwikkelaars die inderdaad weten hoe je een woonwijk moet maken, een garantie 

voor succes. 

01:51:36 

Voorzitter : GroenLinks. 

01:51:40 
Mevrouw Wijnja : Ik ben op zich blij dat de VVD zegt dat we moeten samenwerken, want dat 

vinden wij ook, dus dan zijn we al een heel en misschien. Maar laten we het dan even over 

het gemeentelijk energiebedrijf hebben, want de afgelopen jaren hebben we in Groningen 

de regie op dat gebied naar ons toe getrokken. We hebben een Energietransitiefonds 

opgericht en dat geld blijft hier in Groningen. Dat gaat naar onze inwoners. Wat gebeurt er 
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als we dat aan de markt overlaten? Dan gaat dat geld allemaal naar buitenlandse mensen 

die geld willen verdienen, en het helemaal niets interesseert - ik zal het netjes houden - wat 

er in deze omgeving gebeurt. Is dat laatste waar de VVD voorstander van is? Het is toch 

geweldig dat we ervoor kunnen zorgen dat wat het opbrengt we hier kunnen investeren, in 

onze mensen, in onze leefomgeving. 

01:52:23 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dat is op zich een hele leuke ideologie. Maar wat we ook zien, is dat 

de winsten die de markt gegenereerd over het algemeen ook worden omgezet in een 

innovatieve oplossing, want bijna alle innovaties komen van de markt. Op het moment dat je 

de markt niet aan het werk laat, maak je ook innovatie onmogelijk. 

01:52:44 
Mevrouw Wijnja : Ik zal daar niet helemaal op ingaan, want dan zijn we het morgen nog 

bezig. Je kiest daar toch zelf voor als lokale overheid. Wij vinden dat we dat geld hier moeten 

houden om dat te investeren. In het Energietransitie fonds zitten miljoenen euro's. Dat is 

toch geen wensdenken, maar geld dat we nu kunnen investeren in onze inwoners? Hoe kan 

je daar nu tegen zijn? Daar kan de VVD toch ook niet tegen zijn? 

01:53:08 
Mevrouw Jacobs-Setz: Nee, maar dat is wel de vraag of de gemeente in staat is om dat op 

een optimaal financieel verantwoorde manier te doen. Daar hebben wij onze zorgen over, 

omdat de gemeentelijke kwaliteiten op een ander punt liggen. Ik vervolg graag mijn betoog. 

Wat ons betreft komt het vijfde spoor in beeld en dat is het spoor van de financiën die 

ontsporen. Daar maken wij ons hele grote zorgen over. Daarnaast lezen wij op tal van 

plekken in het coalitieakkoord dat Den Haag over de brug moet komen met gelden voor al 

deze ambities. Wij zijn blij dat u zulke nauwe banden met onze regeringspartijen hebt. 

Daarnaast verbaast de passage over economische groei ons nogal. U stelt dat economische 

groei niet nodig is, maar volgens mij is economische groei noodzakelijk, want onze gemeente 

groeit en als we dan niet kiezen voor economische groei, kiezen voor achteruitgang. En 

daarnaast valt het ons op dat u een tegenstelling creëert tussen economische groei en brede 

welvaart. Volgens de VVD is het namelijk niet of of, maar is het en en. Welvaart maakt 

mensen gelukkig en gelukkige mensen zijn productiever en hebben meer energie. Het woord 

ondernemer wordt 17 keer genoemd in dit coalitieakkoord. Dat betekent dat de 

ondernemer best veel aandacht krijgt en dat stelt ons gerust. We hopen dan ook dat we dat 

de komende vier jaar terugzien in de uitvoering. De VVD is teleurgesteld in de 

woonparagraaf. Wat ons betreft is dit de belangrijkste uitdaging van dit college. In leuke 

plannen kun je niet wonen. Wat de VVD betreft, ontbreekt er een compleet woondoel voor 

deze gemeente. Er wordt gesproken over sociale woningbouw en betaalbare koopwoningen, 

maar een plan om doorstroming te bevorderen is er nog niet. Er zijn in onze gemeente heel 

veel mensen die uit hun huurhuis willen en zouden willen kopen, maar niet in aanmerking 

komen voor sociale huur en sociale koop. Daarnaast zijn er wat de VVD betreft ook 

mogelijkheden om meer wooneenheden te realiseren in bestaande huizen, zoals het 

toestaan van samen wonen zonder relatie. Dat vermindert ook de druk op de woningmarkt 

en wij gaan graag met de nieuwe wethouder Wonen een keer in gesprek om onze ideeën 

daarover met hem te bespreken. 
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01:55:10 
Voorzitter : SP. 

01:55:12 
De heer Dijk : Voorzitter, ik zit het al een tijdje aan te horen. Ik zie dat het overgrote deel van 

de aanwezige partijen een analyse heeft gemaakt. Investeerders en beleggers bouwen geen 

woningen. Ik gaf net in mijn eigen bijdrage aan dat energiebedrijven die gemeentelijk 

vroeger opgezet zijn door overheden, maar ook volkshuisvesting. De Oosterparkwijk, de 

mooiste wijk van Groningen, staat nog steeds fier overeind met de mooiste architecten. 

Toen hadden we al die kennis en wat u innovatie noemt, hadden we zelf in huis. Uw partij 

heeft alles verpatst en mijn vraag aan u is: wanneer wordt de VVD, die nu snoeihard 

neoliberaal is en niet eens klassieke liberaal, een liberale partij die ook ziet dat sommige 

collectieve waarden door een overheid verzorgd moeten worden, zodat mensen 

bestaanszekerheid hebben en dan een economie krijgt waarbij iedereen ertoe doet en kan 

meewerken aan economische welvaart? Wanneer komt u tot dat inzicht? 

01:56:15 
Voorzitter : Een afrondend antwoord want u zit aan uw tijd. 

01:56:18 

Mevrouw Jacobs-Setz: Ik herhaal graag de woorden van onze minister-president: "Wij zijn 

gelukkig niet neoliberaal en ben blij dat ik niet in een neoliberaal land woont, want daar zou 

ik niet in willen wonen." 

01:56:27 

De heer Dijk : U ziet het dus echt niet. Dat is mijn conclusie. 

01:56:30 

Mevrouw Jacobs-Setz: Misschien zien we het anders, meneer Dijk. Ik moet afronden en zal 

dat ook doen. Waarom zou een college moeten bepalen wat op het bord van de inwoner of 

in het lunchbakje van onze kinderen zit? Wij zijn daar niet voor. De eiwittransitie en 

voorlichting over gezonde voeding is oké, maar wij zijn tegen eiwittransitielessen op scholen. 

Wij willen onze kinderen niet belasten met wensdenken van een politieke stroming, net als 

wij tegen bijvoorbeeld Forumscholen zijn. Lespakketten over voeding zijn wat ons betreft 

voorbehouden aan het Voedingscentrum. Als laatste willen we nog wat zeggen over het 

zeggenschap. Tijdens het duidingsdebat heeft GroenLinks als grootste partij aangegeven 

werk te willen maken van het betrekken van de inwoners in het formatieproces. Wij hebben 

daar brede ideeën voor aangedragen en mijn fractie heeft niets gemerkt van het breed 

betrekken van inwoners bij het coalitieakkoord. Ongetwijfeld hebben in diverse zaaltjes 

partijgenoten mee kunnen praten, maar een brede uitvraag onder inwoners? Ik heb geen 

mensen gesproken die dat hebben gezien. Ik zou nog een hele hoop hierover willen zeggen, 

maar ik sluit af want dat vindt de Voorzitter plezierig. Wij hadden dit college de wijsheid van 

de grutto op het Suikerterrein gegund, want die weet namelijk allang dat je zonder 

rechtervleugel niet kan vliegen. Dank u wel. 

01:57:44 
Voorzitter : Dank u zeer. Wij gaan naar een student en stad. 

01:58:13 
De heer Bosch: Dankjewel. Voorzitter, en aantal mooie ambities, veel gemiste kansen en 
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grotere onzekerheid over de financiën. Zo zou de fractie van Student en Stad dit 

coalitieakkoord samenvatten. Ik zal zo ingaan op wat wij (goed) vinden van dit akkoord, 

maar zonder dat we daar te veel tijd voor nemen want de coalitiepartijen hebben daar al 

ruimschoots over gepraat, en niet voordat ik de coalitiepartijen wil feliciteren met dit 

akkoord. Er zit veel politieke passie in. Dat spat ervan af en daarvoor vanuit onze fractie 

felicitaties. Student en Stad is heel erg blij dat de nieuwe coalitie inzet op huisvesting voor 

jonge mensen in onze gemeente. Dat er plekken komen waar mensen kunnen samen 

wonen. Echt belangrijk om betaalbare woning te geven en om gezellig samenwonen te 

ondersteunen. Daarnaast zijn we heel erg blij dat de Nieuwe Poort er komt. Onze mooie stad 

verdient een prachtige muziektempel en daar moeten we in durven investeren. Voorzitter, 

tot zover de goednieuwsshow want in deze combinatie van partijen zijn toch wel een aantal 

dingen die wij jammer en gemiste kansen vinden. Wij vinden het bijvoorbeeld een gemiste 

kans dat er na een coronacrisis 0,0 aandacht is voor onze nachtcultuur. Dat kan veel mooier, 

veiliger en diverser, maar deze coalitie spreekt niet die ambitie uit. We vinden het ook een 

gemiste kans dat er niet fors geïnvesteerd wordt in meer plekken om te recreëren. 

01:59:50 
Voorzitter : Partij Voor de Dieren. 

01:59:55 
De heer Pechler : Dank Voorzitter, over die nachtcultuur. Student en Stad heeft de afgelopen 

maanden daar vaker aandacht voor gevraagd, ook samen met de nachtraad en de 

nachtburgemeester, en volgens is er ook heel veel steun gevonden voor die plannen in de 

gehele raad en is er uitgesproken dat we daarmee verdergaan. Is de heer Bosch het met mij 

eens dat het feit dat iets niet staat genoemd in het akkoord, wat natuurlijk altijd een 

samenvatting is en een verkorte weergave van wat je de komende vier jaar van plan bent, 

niet automatisch betekent dat we daar geen aandacht voor hebben? 

02:00:24 

De heer Bosch: Voorzitter, allereerst ben ik blij om nu ook van de Partij Voor de Dieren te 

horen dat er wel aandacht voor is. Maar als je echt de nachtcultuur veiliger, diverser en 

mooier wil maken, moeten er ook financiële middelen voor staan en daar lees ik niets over 

terug. Je zou uit kunnen leggen dat je ervoor kiest om het niet op te nemen in de tekst, maar 

op het moment dat er ook geen financiële middelen voor zijn, moeten wij zien hoeveel 

ervan die ambities en goede bedoelingen terechtkomt. Voorzitter, ik was gebleven bij dat 

we het ook een gemiste kans vinden dat er niet fors geïnvesteerd wordt in meer plekken om 

te recreëren. Zo veel mensen in onze stad wonen in een kleine ruimte en hebben geen tuin. 

Ze hebben een plek nodig om buiten te kunnen recreëren. We vinden het ook een gemiste 

kans dat een verbod op de zondagochtendopening weer in het coalitieakkoord staat. 

Inwoners en ondernemers hebben nu niet de vrijheid om op zondagochtend een winkel te 

openen of boodschappen te doen. We vinden het een gemiste kans dat er geen enkele extra 

ambitie op de energietransitie is. Het is geld wat er moet komen vanuit het Rijk, dus het is 

toch de vraag of we dat krijgen. En dan is het dus afwachten of we extra ambitie kunnen 

doen. Goede kans dat we dus in 2035 nog steeds 50 procent van onze elektriciteit van buiten 

de gemeente moeten halen. Het is ook een gemiste kans dat er geen geld is uitgetrokken 

voor de eiwittransitie, want als je dat op lange termijn wil borgen -- 
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02:01:55 
Voorzitter : De SP. 

02:01:55 
De heer Dijk : Voorzitter sorry, maar er staat twee keer vier miljoen extra voor energie. 

02:02:01 
De heer Bosch: Met een sterretje, en dat betekent, zoals ik zeg, dat er nog geld vanuit het 

Rijk moet komen. Dat is dus nog de vraag. 

02:02:09 

De heer Dijk : Voorzitter, sorry! Dan gaan we even dat sterretje uitleggen. Dat is geld dat 

deze coalitie zelf wil uitgeven aan deze problemen, om het zo maar even te zeggen, aan de 

energietransitie. In totaal acht miljoen en daar komt nog geld bovenop. Dus ook voor de 

andere partijen, die net zeiden dat we daar geen cofinanciering mee kunnen krijgen, ja, dat 

kan je er dus wel mee krijgen. 

02:02:40 
De heer Bosch: Voorzitter, het blijft zo dat de doelen hetzelfde blijven, zodat we, als we deze 

doelen halen en dat is nog maar de vraag, nog steeds in 2035 50 procent van onze 

elektriciteit van buiten de gemeente moeten halen. Er is ook geen geld uitgetrokken voor de 

eiwittransitie en als je dat op lange termijn wil borgen, is geld daarvoor wat ons betreft 

nodig om die minder dierlijke producten te eten. Wat wij ook een gemiste kans vinden, is 

dat er niet fors wordt geïnvesteerd in de capaciteit van binnensport. Er is enorm tekort aan 

capaciteit, maar de investeringen zijn niet genoeg om die op te lossen. En tot slot, wat wij 

een gemiste kans vindt, Voorzitter, is dat er niets in het coalitieakkoord staat om de kloof 

tussen studenten en stadjes in onze stad - die er is - te dichten. Voorzitter, na al deze wat 

ons betreft gemiste kansen, is het ook de vraag hoeveel van deze plannen nog gefinancierd 

kunnen worden? Er is een hele lage solvabiliteit. Er is heel weinig eigen en veel geleend 

vermogen in de gemeente Groningen. Op het moment dat er hele hoge ambities zijn om 

bijvoorbeeld een bedrijf te maken die stappen wil zetten op de energietransitie of op de 

woningmarkt, moet daar nog meer voor geleend worden terwijl we al onder het streefgetal 

zitten. Concluderend, Voorzitter, een aantal mooie ambities, veel gemiste kansen en een 

grote onzekerheid over de financiële situatie. Student en stad zal zich, zoals u ons kent, zich 

de komende vier jaar constructief en vanuit de inhoud opstellen. We blijven ons inzetten 

voor een betere huisvesting, meer ruimte op cultuur en evenementen en een groen en 

duurzaam Groningen. Daarom gaan we graag en veelvuldig de samenwerking aan, aangezien 

wij hier allemaal bij elkaar zijn in deze raad om Groningen nog mooier te maken. Dank u wel. 

02:04:47 

Voorzitter : Nog een vraag van D66. 

02:04:50 
De heer Rustebiel : Dank u, Voorzitter. Wij zien onszelf, samen met Student en Stad, toch 

een beetje als de hoeder van wat de studentenstad Groningen is en wat dat allemaal brengt. 

Nu staan studenten in het hele akkoord drie keer genoemd en dieren 19 keer. Maakt u zich 

met ons ook een beetje zorgen over de positie van studenten in Groningen? 

02:05:09 
De heer Bosch: Voorzitter, de hoeveel keren dat het genoemd wordt, is een uitwerking van 
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dat er dus niet genoemd wordt hoe de kloof tussen studenten en stadjes gedicht kan 

worden. Hoe we onze nachtcultuur mooier, veiliger en diverser kunnen maken. Als dat erin 

had gestaan, had er waarschijnlijk ook vaker het woord student in gestaan. Ik val niet over 

de aantallen, maar wel over het wegvallen. Dat heb ik duidelijk uiteen gezet, denk ik, 

Voorzitter. 

02:05:35 
Voorzitter : Dank u zeer en wij komen bij de ChristenUnie. 

02:06:06 
De heer Wennink : Dank voor het woord, Voorzitter. Het voordeel van als negende aan het 

woord zijn, is dat iedereen inmiddels zijn Instagram en e-mail gecheckt heeft, dus ik hoop 

dat ik uw volledige aandacht weer mag. En dan kan u zo meteen weer rustig doorscrollen. 

Op 20 april voerde ik het debat rondom van het eindrapport van informateur Mattias 

Gijsbertsen. Het was niet officieel een raad, maar ik was wel voor de allereerste keer aan het 

woord. Dat was spannend, moet ik zeggen. Een dikke twee maanden later sta ik hier 

opnieuw om het gepresenteerde coalitieakkoord te bespreken en ik moet zeggen dat ik hier 

toch met een iets ander gevoel sta, en dat wil ik even kort verwoorden. De enorme 

verantwoordelijkheid die je als onderhandelaar voelt, was de afgelopen twee maanden best 

wel non-stop aanwezig. Je voelt je aan tafel gedragen door je kiezers en je zit daar allemaal 

met de allerbeste bedoelingen van Groningen, of mensen nu wel of niet op je stemmen. 

Maar toch, de wetenschap dat vanuit die bedoelingen je op korte en lange termijn 

honderden keuzes moet maken die impact hebben op het dagelijks leven, vond ik niet altijd 

makkelijk vanwege het gewicht dat eraan vasthing. Ik wou dit even noemen omdat dit 

hetgeen ik nu ga zeggen wat kracht kan bij zetten. Ik wil een aantal dingen noemen waar we 

heel blij mee zijn. Ik ben trots, Voorzitter, op wat we hier neerzetten als akkoord. Het is een 

gezamenlijke visie. Ik ben trots op de gezamenlijkheid die ervan afstraalt en de eigenheid 

van de vijf partijen. Ik ben ook blij om te horen dat veel partijen die voor mij aan het woord 

waren - coalitie en oppositie - lovende woorden hadden. Ik zie dat als een teken dat we een 

akkoord hebben wat de coalitiepartijen past, maar tegelijkertijd ook een hand strekt naar 

heel veel andere partijen. Ik hoor mensen zeggen waarin ze zich kunnen vinden, en waar ze 

mogelijkheden zien tot samenwerken. Dat is hartstikke mooi, want zo moeten we het de 

komende vier jaar doen. In mijn bijdrage op 20 april, noemde ik onze inzet en wat ons 

betreft hebben we dit gerealiseerd in het akkoord. We gaan voor een een brede 

bestaanszekerheid. We zetten fors in op armoedebestrijding van generatie op generatie met 

een mooi fonds. Schuldhulpverlening en inkomensondersteuning. Bestaanszekerheid 

betekent voor deze coalitie een veilig Groningen voor iedereen. Dat betekent onder andere 

oog houden voor doelgroepen die we soms uit het oog houden. Extra geld voor 

uitstroomprogramma's, Overweeghuis, daklozenopvang en mensenhandel. Groepen die, als 

wij als overheid daar geen oog voor houden, het niet zelf redden. Dat vinden we erg 

belangrijk. We gaan ook voor groene en eerlijke groei. We zetten in op een sociale wijk. Het 

sociale aspect van de samenleving spat van de pagina's af, door onder andere: 

meergeneratiewoningen; openbare sportplekken, ontmoeting in het groen. Het is ook een 

flinke plus op de sociale huurwoningen. Zo groeit de stad, maar richten we deze 

tegelijkertijd socialer en groener in. De coalitie erkent - dat wil ik nog wel even noemen - dat 

aardbevingen een flinke impact hebben op inwoners, waarbij straten soms letterlijk zijn 
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verdeeld. Als coalitie blijven we pal voor de inwoners staan en geven we dit signaal duidelijk 

naar het Rijk. De gemeentelijke overheid is niet dezelfde overheid als de Rijksoverheid. We 

gaan voor gelijke kansen en een sterke wijk. Wee zetten extra in op ontmoetingsplekken in 

wijken en dorpen, buurthuizen, kerken, bibliotheken, wijkcentra en dit met passende 

activiteiten en verschillende functies. We houden sport en cultuur toegankelijk met een 

Volwassenfonds, Cultuur in de wijk, voortzetting van de beweegcoach Uniek Sporten. Omdat 

we van mening zijn dat er ruimte moet zijn voor rust en bezinning, behouden we ook de 

zondagochtendrust. Samengevat, dit akkoord zet in op de verbondenheid tussen Groningers 

en tussen Groningers en de gemeente. Dat zijn twee mooie takken. Dat doen we door oog te 

hebben voor elkaar en voor wat echt van waarde is. Ik wil nog even kort herhalen waar ik 

het debat mee aftrapte op 20 april: wij hebben in de afgelopen collegeperiode met heel veel 

partijen, coalitie en daarbuiten, heel prettig samengewerkt en laten we dat blijven doen 

zodat Groningen een plek blijft waarvan mensen zeggen: "Hier gaat het anders dan op 

andere plekken die we zien. Hier gaat het met respect voor elkaar en met oog voor de 

inwoners." 

02:10:50 
Voorzitter : VVD. 

02:10:53 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, Voorzitter. U zegt dat in coalitieakkoord er iedereen toe 

doet en ook in onze gemeente doet iedereen ertoe. Zou u mij kunnen uitleggen wat u in dit 

coalitieakkoord brengt voor de inwoners van Ten Boer en Haren? U zegt dat de mening van 

de inwoners van belang is en u wil met iedereen plezierig samenwerken, zou u dan mij 

kunnen vertellen waar de uitnodigingen voor bijeenkomsten zijn geweest waarop de burgers 

met u konden praten over het coalitieakkoord? Dank u wel. 

02:11:30 

De heer Wennink : Dank voor het woord, Voorzitter. Haren en Ten Boer zijn volgens mij een 

integraal onderdeel van het akkoord. In de mobiliteitsplannen zitten de dorpen eromheen. 

Het dorpscentrum in Ten Boer en het Koopmansplein worden expliciet genoemd. Ik denk dat 

de dorpen zich zowel expliciet als impliciet goed kunnen vinden in dit akkoord. Ik zou graag 

even de woorden van mevrouw Wijnja willen terugpakken: tijdens de onderhandelingen zijn 

we gestart met gesprekken met de inwoners. Dat kan zeker nog beter. De uitnodiging ging 

naar inwoners en een selectie van wijken, waaronder ook Ten Boer. Via Humanitas is er 

geprobeerd om met de inwoners te praten. We hebben daar hard ons best voor gedaan en 

niets is perfect. Het kan altijd beter, maar de start hebben we gemaakt. 

02:12:43 
Voorzitter : Nog een vervolgvraag dan gaan we langzaam naar de afronding. 

02:12:46 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel. In de meeste coalitieakkoorden die verschijnen, wordt er 

ook een fase gericht op samenwerking in de raad en dat alle partijen in de raad van belang 

zijn. Heeft u ook overwogen om dat op te nemen in het coalitieakkoord? 

02:12:59 
De heer Wennink : Nee, dat hebben wij niet op die manier overwogen. Ik denk dat dat in de 

Groningse manier van werken vanzelfsprekend is. Ik heb het bewust hier genoemd, want dat 
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is wel de intentie. Dan wou ik graag even eindigen met een dankwoord voor de informateur, 

tevens formateur en de ambtelijke ondersteuning. Dank u wel. 

02:13:23 
Voorzitter : Dank u zeer. Dan komen we bij het CDA. 

02:13:55 

De heer De Haan : Dank u wel, Voorzitter. Nog geen zes maanden geleden zullen slechts 

weinigen het hebben gedacht dat het nog linkser kom. En toch is het GroenLinks en de Partij 

van de Arbeid gelukt: D66 werd ingeruild voor de SP en de eiwittransitie. Zo veranderde ons 

gemeentebestuur van rood naar inktrood plus. Toch zou ik graag willen beginnen met een 

woord van dank aan de informateur, felicitaties aan de onderhandelaars en geluk wensen 

alvast aan het toekomstige wethouders. We zullen het de komende jaren niet altijd eens zijn 

over de te maken politieke keuzes, maar het CDA zal zich constructief opstellen en twijfelt 

geen seconde aan de oprechtheid waarmee u zich zal inzetten voor de Groningse zaak. Wij 

wensen u allen succes. Over die Groningse zaken gesproken: deze coalitie heeft zo een 

intense hekel aan het kapitalisme, dat het elk probleem wil oplossen door zelf een bedrijf te 

worden. Voorzitter, dat is niet alleen onverstandig, het is ook een beetje prematuur. Voor 

we weten wat de voor- en nadelen zijn van een gemeentelijk woonbedrijf, wat het kan 

opleveren en breken, doen we het. Een dure gok op hoop van zegen. Vanmorgen en 

vanmiddag spraken we over de gemeenterekening van 2021. In de ruim 500 pagina's 

terugblik en verantwoording over gevoerd beleid, dreunde één boodschap door alle cijfers 

heen: de financiële positie van onze gemeente is broos. We lenen de zwarte cijfers bij elkaar 

en hebben een beperkt eigen vermogen. En toch wordt op vrijwel iedere pagina van dit 

coalitieakkoord geld uitgegeven dat er nog niet is, waarvan we moeten hopen dat het komt. 

We hebben net al een klein beetje duiding gehad over het sterretje. De gelden die er nu al 

tijdelijk zijn, worden bestemd voor de eeuwigheid. Structurele uitgaven met incidenteel 

geld. Het is een manier van begroten die volgende coalities potentieel opzadelt met een 

bezuinigingsopgave. Maar, voorzitter, niemand kan zeggen dat het in dit akkoord ontbreekt 

aan idealisme. Echter, wie denkt dat alles maakbaar is, komt bedrogen uit. Zelfs wie gelooft 

dat de markt de vijand is, moet niet alle heil van de overheid verwachten, want het middel 

van een sterke overheid mag nooit belangrijker worden dan het doel van een sterke 

samenleving. Voorzitter, om dat te illustreren een situatie van een paar weken geleden. Ik 

stond op uitnodiging van Stichting Present in Woltersum en tijdens het opruimen, het 

schoffelen en het schoonmaken van haar tuin vertelde een alleenstaande moeder ons haar 

verhaal. Ze had in haar eentje twee zoons groot gebracht en is een trotse moeder. Maar 

haar kinderen zijn er niet meer, allebei gestorven. De laatste helaas nog maar kortgeleden 

na jarenlang drugsgebruik. Wie kijkt naar wat echt van waarde is, ziet Groningers zoals deze 

vrouw. Ik vertel dit niet om te laten zien hoe goed het CDA is, hoe we bezig zijn om een mooi 

werk stichting present doet. Ik vertel dit omdat tijdens het werken in de tuin het mij opviel 

dat een hoop buren aan het mee kijken waren uit het raam hoe wij deze werkzaamheden 

verrichten. Voorzitter, hoeveel mooier was het geweest wanneer ze het zelf hadden gedaan, 

als buren en als naasten. In een gemeente waar één op de zes mensen opgroeit in armoede, 

waar duizenden ouders dagelijks worstelen om een warme maaltijd op tafel te zetten, 

hebben veel Groningers niet de luxe om zij aan zij te staan en daarom ben ik ontzettend blij 

dat dit coalitieakkoord veel aandacht besteed aan bestaanszekerheid voor Groningers. Door 
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toekomstperspectief te bieden kunnen we verder kijken dan onszelf en onze openstellen 

voor elkaar. Met deze gedachte moeten we onze samenleving verder stutten en daarom zijn 

we blij met de investering in mantelzorgondersteuning en het Overweeghuis. Mooie punten 

in dit akkoord, en hetzelfde geldt voor de plannen om meer ontmoetingsplekken te creëren 

in dorpen en wijken. 

02:18:14 
Voorzitter : GroenLinks. 

02:18:20 
Mevrouw Wijnja : Laat ik vooropstellen dat ik heel blij ben met het verhaal wat het CDA hier 

op het laatste houdt. Maar heeft u ook gezien dat we aan de onderhandelingstafels het 

ravijnjaar 2026 - zoals we het noemen- het allergrootste financiële probleem is? En dat 

wordt veroorzaakt in Den Haag. De heer De Haan zegt dat we in die plannen moeten 

investeren, want de waarde van de bestaanszekerheid hebben we met elkaar gemeen en 

dat moeten we wel kunnen blijven betalen. Gaat het CDA dan samen we met ons ervoor 

zorgen dat we in 2026, 2027 en 2028 dat krijgen waar we recht op hebben, zodat we kunnen 

investeren in onze inwoners en gemeenschap? 

02:19:08 
De heer De Haan : Voorzitter, het is altijd goed om te kijken naar Den Haag om meer te 

kunnen doen voor onze gemeente. We zijn daar geen tegenstander van. We moeten er ook 

eerlijk over zijn: in het coalitieakkoord is er meer te besteden doordat onze regering in Den 

Haag op dit moment meer geld uitgeeft. Voorzitter, ik was gebleven bij de samenleving die 

we verder moeten stutten. We zijn blij met een aantal zaken die in dit akkoord geregeld zijn, 

maar er is wel meer nodig. Vrijwilligerswerk moeten we meer ondersteunen en wat ons 

betreft hoort daar een maatschappelijke parkeervergunning bij. We moeten drempels 

verwijderen, de bureaucratie verminderen en uitgaan van vertrouwen. Niet de markt, niet 

de overheid, maar de samenleving. Ook voor ouderen is er actie nodig door te werken aan 

meer locaties waar ouderen in hofjes samen kunnen leven. Zo bestrijden we eens 

eenzaamheid en maken we bovendien gezinswoningen vrij in deze krappe markt. Niet de 

markt, niet de overheid, maar de samenleving, Voorzitter, en we moeten volgende 

generaties van jongs af aan wil leren hoe mooi en belangrijk het is om een bijdrage te 

leveren aan deze samenleving, door meer werk te maken van een maatschappelijke 

dienstplicht. Ik hoop dat de aankomende coalitie in de beweging naar meer publieke regie 

het belangrijkste niet vergeet, namelijk de samenleving. 

02:20:30 
Voorzitter : Daar heeft mevrouw Wijnja nog een aanvullende vraag over. 

02:20:38 

Mevrouw Wijnja : Ik hoor de heer De Haan iets heel belangrijks zeggen over de financiën, 

namelijk dat de Rijksoverheid de komende jaren ervoor zorg dat we wat meer te besteden 

hebben. Dat is ook de reden dat wij een aantal investeringen kunnen doen. Die 

investeringen zijn gedekt en gaan we regelen. Het grote probleem is 2026-2027 en dat is een 

lineair verband met wat de Rijksoverheid doet. Alle gemeenten hebben hier last van en we 

moeten samen optrekken. Je kan er heel makkelijk overheen stappen, maar het is een heel 

belangrijk en fundamenteel vraagstuk om de dingen te kunnen doen die het CDA ook zegt te 
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willen doen. Gaan wij er dan samen voor zorgen dat dat op een fatsoenlijke manier geregeld 

wordt? 

02:21:22 
De heer De Haan : Het CDA pleit al jaren voor focus op kerntaken pleit en al jaren om 

bepaalde dingen ook niet te doen, zoals Dudok en de binnenstad. Als u nu ook een keer naar 

het CDA luistert om soms geld niet uit te geven, zullen wij ook naar u luisteren. Voorzitter, 

veel Groningers die hebben moeite met - de heer Dijk, wou ik zeggen, maar zag zijn vinger 

wel - vinden van een betaalbare woonruimte en onze woningmarkt is vol en verhit. Binnen 

alle beperkingen die daarvoor gelden, staan we voor een grote woningenopgave. Het is 

belangrijk dat de woningen die gebouwd worden, betaalbaar zijn. Daarom is het goed dat er 

meer sociale huurwoningen worden gerealiseerd, maar binnen de plannen van de coalitie 

zie ik de meerwaarde niet het maximaliseren van de middenhuur naar 900 euro. Wanneer 

we onze corporaties dwingen ook in het segment boven de sociale huur onrendabel te gaan 

werken, zal dit de kwaliteit van deze woningen en de slagkracht van onze corporaties niet 

ten goede komen. Het CDA is blij met de extra investeringen in handhaving en het bestrijden 

van ondermijnende criminaliteit. Laatste punt, Voorzitter, dan rond ik af. Het rapport 

Groningse praktijken heeft laten zien dat dit hard nodig is, maar er is meer nodig. De 

burgemeester en de politie pleit al jaren voor meer camera's. We vinden het onverstandig 

dat de nieuwe coalitie dit niet lijkt te volgen. Daarnaast moet er vol worden ingezet op de 

bestrijding van drugsgebruik en de daarmee gepaard gaande drugscriminaliteit. Voorzitter, 

de komende jaren zal het CDA zich blijven opstellen als een constructieve criticaster. We 

willen meebouwen aan een mooiere gemeente, vanuit de overtuiging dat niet de markt, niet 

de overheid, maar de samenleving het antwoord is op de vraagstukken van deze tijd voor 

wat echt belangrijk is. 

02:23:07 

Voorzitter : U krijgt als bonus nog een vraag van de heer Dijk. 

02:23:11 

De heer Dijk : Voorzitter, niet de markt, niet de overheid, maar de samenleving. Is het CDA 

het met de fractie van de SP eens dat het de afgelopen jaren wel erg veel markt was, heel 

weinig overheid en daardoor ook een individualiserende samenleving? Bent u met mij eens 

dat het heel goed is dat we een (gemeentelijke) overheid hebben die ervoor zorgt dat die 

samenleving kan gedijen en er daarmee sociale samenhang en solidariteit georganiseerd 

wordt? 

02:23:42 
De heer De Haan : Voorzitter, als we kijken naar de zorg en de woningmarkt, dan heeft het 

CDA altijd gezegd dat de woningmarkt is doorgeslagen en dat het goed is dat de overheid 

daar een rol in krijgt. Mijn pleidooi is vooral - hopelijk ook voor u - een spiegel geweest om in 

al het geweld van die publieke regie de samenleving niet te vergeten. Ik hoor vandaag veel 

debatten over de markt aan de ene kant - zoals mevrouw Jacobs van de VVD - en de 

overheid aan de andere kant. Het CDA kiest voor smaak drie en dat is de samenleving. Laten 

we die niet vergeten en keuzes maken die daaraan ten goede komen. 
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02:24:29 
Voorzitter : Dank u zeer. Wij gaan naar de maidenspeech van de heer Van der Laan van Partij 

voor het Noorden. 

02:25:00 

De heer Van der Laan. : Voorzitter, dank. Allereerst van harte gefeliciteerd richting 

coalitiepartijen met het bereikte coalitieakkoord. Als enige nieuwkomer in de gemeenteraad 

van Groningen met twee zetels hopen wij af en toe het verschil te kunnen maken. Partij voor 

het Noorden heeft een geschiedenis van precies twintig jaar: meer noordelijk 

samenwerking, meer welvaart en welzijn, meer zelfbewustzijn en een eigen aardgasfonds. 

Dat waren 20 jaar geleden onze speerpunten. We kwalificeren ons als een pragmatische 

regionale partij met een sociaal hart, en zien ons als hoeder van het prachtige open 

Groninger landschap en de Groningse cultuur, dat Groningen op gelukkig nog veel plekken 

kent. De termen links en rechts proberen wij zowel binnen als buiten de partij zoveel 

mogelijk te vermijden. Dat leidt alleen maar tot polarisatie. We gaan er dus altijd voor de 

inhoud en zien onszelf als een hele serieuze maar ook toegankelijke politieke partij. Het 

coalitieakkoord ziet er goed uit, maar zoals gisteren een criticaster tegen mij zei: "Iedereen 

wil een hemel op aarde." We kunnen ons in grote lijnen vinden in de gedachtegang van de 

nieuwe coalitie. We vinden de volgende zaken dan ook voldoende terugkomen, zoals ook wij 

verwoord hebben in ons verkiezingsprogramma: armoedebestrijding, meer woningen, 

aandacht voor dorpen en wijken, het buitengebied, groen, klimaat, energietransitie, 

mobiliteit en cultuur die op vele fronten terugkomen. Een paar opmerkingen: we hadden als 

één van de winnaars bij de verkiezingen graag aangeschoven bij de coalitievorming, in ieder 

geval op een aantal onderdelen mee willen praten over het coalitieakkoord. Wat dat betreft 

was het de afgelopen 8-9-10 weken behoorlijk stil. We missen dan ook de rol van de 

oppositie in het coalitieakkoord maar wat er niet is, kan nog komen en we hopen op een 

kritische en opbouwende rol van de gehele raad en niet alleen van de oppositie. Dat levert 

wellicht mooie gezamenlijke initiatiefvoorstellen op, evenals een actieve rol van zowel 

coalitie als oppositie. We hopen dat we als voltallige raad af en toe het verschil voor onze 

mooie gemeente kunnen maken. We komen in het coalitieakkoord vaak de volgende 

passages tegen en ik citeer: "Daarover gaan we in gesprek met de Rijksoverheid. Daarom 

gaan we bij het Rijk aandringen. We gaan daarover in gesprek met het Rijk. Om onze 

ambities te kunnen verwezenlijken is ook inzet van de Rijksoverheid nodig." Hoe nobel ook, 

als Partij voor het Noorden hebben wij grote twijfels bij de Rijksoverheid. In de Provinciale 

Staten, waarin ik Provinciaal Statenlid ben, spreek ik vaker over een onbetrouwbare 

Rijksoverheid, zeker daar waar het gaat om het gasdossier. Maar niet alleen het gasdossier, 

ook de jeugdzorg, de WMO zijn over de schutting gekieperd door de Rijksoverheid. Ook de 

beloofde Zuiderzeelijn is ons door de neus geboord in 2007. De lijst met niet nagekomen 

beloftes is kortom erg lang vanuit de Rijksoverheid en in veel dossiers zien wij het Rijk, 

nogmaals, als een zeer onbetrouwbare partner. Dat heeft de recente geschiedenis ook 

meerdere keren helaas bewezen. Tegelijkertijd is dat ook een deel van ons bestaansrecht als 

Partij voor het Noorden, hoe gek dat ook moge klinken. Hoe onbetrouwbaarder Den Haag 

zich opstelt, hoe harder groeien als politieke partij. Dat is best wel triest. Dan terug naar het 

coalitieakkoord: we zien spoor vier als ambitieus. Samen maken we van Groningen een 

sterkere, sturende lokale overheid, en maakt het inwoners tegelijkertijd ook afhankelijker. 

Afgelopen vier jaar zagen we dat inwoners vaak teleurgesteld afhaakten omdat het bijna 
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vorige college hun ideeën doordramden en onvoldoende rekening hielden met 

omwonenden en betrokken bewoners. We zijn dan ook erg benieuwd in hoeverre de 

zeggenschap van bewoners zal toenemen met dit nieuwe college, maar hopen uiteraard op 

veel beterschap. Ook het activeren van inwoners, met name in de stad Groningen, voelt als 

een enorme uitdaging. Waarom zou je iets doen als inwoner, met op elke hoek van de straat 

tien ambtenaren die het allemaal beter weten of suggereren dat ze het beter weten en 

bovendien alle tijd hebben? Immers, zij worden betaald door de gemeente. Ik spreek vanuit 

eigen ervaring. Actieve bewoners en actieve vrijwilligersorganisaties zijn het goud van 

Groningen. Daarvoor hoeven wij niet naar Den Haag, maar naar onze eigen mensen. We 

hopen dan ook dat het college dat ook zo ervaart en wil luisteren en handelen naar de 

wensen van actieve bewoners en vrijwilligersorganisaties. Het leed van de herindeling in 

Haren zit nog diep bij de Harenaren. Zij zijn op basis van valse beeldvorming geannexeerd 

door Groningen, met hulp van de provincie Groningen. Juist in een gemeente als Haren waar 

de lijntjes kort waren en de betrokkenheid hoog, zien we nu een afnemend vertrouwen. De 

herindeling is inmiddels al ruim drie jaar een feit, Voorzitter, maar onze partij voelt een 

morele plicht om voor Haren een stapje harder te lopen, juist om het vertrouwen terug te 

winnen van Haren en de rijen te sluiten. Voor wat betreft de financiën, maken we ons 

zorgen. Is er voldoende geld voor al die ideeën? Hoe kunnen we zonder de lokale lasten 

verder te verhogen, mooie dingen doen? Het college geeft aan dat ze de OZB niet zal 

verhogen. Tegelijkertijd zijn de prijzen van vastgoed, met name van woningen, enorm 

gestegen. Vorig jaar met 20 procent. Is er dan toch niet automatisch sprake van een OZB-

verhoging en wordt het percentage per 1000 euro WOZ-waarde ook aangepast? Oftewel, 

wordt er dan ook echt aan de knoppen van de OZB gedraaid? Of is het toch een verkapte 

OZB-stijging om de doodeenvoudige reden dat de woningprijzen behoorlijk zijn gestegen en 

nog steeds stijgen? Dan nog even over DifTar: we vinden dat bij een groene gemeente als de 

gemeente Groningen Diftar hoort. Diftar betekent dat veel inwoners bewuster zullen 

omgaan met afval en afval aantoonbaar minder zullen produceren. Dus mochten er partijen 

initiatiefvoorstellen willen nemen in die richting, zijn wij graag bereid daarover mee te 

praten en te beslissen. Voorzitter, we zijn een constructieve partij die graag wil meedenken 

en bijsturen waar dat kan. Wij wensen het nieuwe college vanaf deze kant vier mooie, een 

boeiende jaren. Tot zover, Voorzitter. 

02:32:22 
Voorzitter : Dank u zeer en ook voor uw maidenspeech. De laatste spreker voor een korte 

schorsing is de heer Ram, Partij Voor de Vrijheid. Maidenspeech. 

02:32:53 
De heer Ram : Dank u wel, Voorzitter. Soms moet je de zaken van een positieve kanten 

bekijken. Het voordeel van een kleine partij is dat je altijd het laatste woord hebt en ook een 

mooi moment om een maidenspeech te houden na alle lange interrupties. Kort iets over 

mijzelf en daarna een politiek verhaal over het coalitieakkoord. Denis Ram, 48 jaar, mijn 

familie komt uit Den Haag, opgegroeid in Wassenaar. 

02:33:20 
Voorzitter : Moment, wij gaan even de naam herstellen, tenzij er een fusie is. In minuut 

zeven wordt er een fusie aangekondigd door Partij Voor het Noorden en de PVV. Maar dat is 

niet zo hè? 
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02:33:43 
De heer Ram : Wie weet. 

02:33:45 
Voorzitter : Ga uw gang. 

02:33:49 
De heer Ram : Opgegroeid in Wassenaar in een rijtjeshuis in een gereformeerd gezinnen en 

wat later is iedereen van zijn geloof gevallen. Overigens zijn mijn voorouders uit Ureterp 400 

jaar geleden getrokken naar het westen en dan naar het noorden. Op mijn twintigste ben ik 

vertrokken naar Groningen om Kunstmatige Intelligentie te studeren en wonen hier nu al 28 

jaar met plezier. De reden waarom ik 'nu' zeg, is omdat het begin van mijn studie niet heel 

erg gemakkelijk was. Behoorlijk overvallen door pleinvrees, ongelooflijke sociale angsten, 

een ongedefinieerde angst vergelijkbaar met alsof er een trein of je af rijdt terwijl je niet 

weg kan komen. En dat de hele dag lang. Het heeft mij 10 jaar van mijn leven gekost om 

daar overheen te komen. Gelukkig was de zorg toen wel op peil, grotendeels nog voor de 

grote bezuinigingen van paars. Dus al een tijdje geleden. Nu sta ik hier een speech te houden 

voor bijna 100 mensen zonder spanningen. Als het gaat mij een persoonlijke ontwikkeling, 

ben ik daar wel trots op. Het levende bewijs dat persoonlijke verandering wel degelijk 

mogelijk is en wellicht hoop voor anderen die soms de hoop en vertrouwen verloren 

hebben. Politiek is soms ook een stukje therapie, Voorzitter. Ik heb wel niet de 

gemakkelijkste partij gekozen, dus ook dat is een uitdaging. Na mijn studie ben ik aan de slag 

gegaan bij het Home, later [onhoorbaar 02:35:19] en door de PVV gevraagd om voor een 

klasje deel te nemen. Al 12 jaar lang politiek actief, eerste in de Staten en met mijn 

raadslidmaatschap begint er hier weer een nieuw hoofdstuk. Waarom de PVV? Eerst 

trouwens Fortuyn. De reden dat ik mij aangesloten heb bij de PVV is omdat Nederlanders en 

Groningers in mijn optiek altijd een-nul achterstaan in dit land. En de hardwerkende 

Groningers voor lief worden genomen. De multiculturele segregatie zie je het hardst in de 

Groningse volkswijken en waar mensen zich vaak in de steek gelaten voelen. En daar wil ik 

voor opkomen, Voorzitter. Wat wil ik doen? Een lokale volksvertegenwoordiger zijn die 

authentiek en benaderbaar is. Met andere woorden, de wijken en dorpen in, inwoners 

ontmoeten en hun noden inbrengen in de raad. Dus geen technocraat-achtig bureau die 

symboolpolitiek bedrijft. Dan het coalitieakkoord, Voorzitter, toch een stukje politiek. Ik 

wilde beginnen over het kartel, maar de vraag is of de Partij voor de Dieren en de SP al lid 

zijn. Een andere observatie, Voorzitter, en dat doet me wel vreemd aan, maar als het over 

de rechtervleugel van deze coalitie gaat, gaat het nu over de ChristenUnie en de PvdA. Dat 

geeft ook wel direct aan hoe ultralinks deze coalitie is. Wanneer ik dit ultralinkse 

coalitieakkoord las met al die woke cartoons en eiwittransitie, bedacht ik mezelf: het is wel 

heel makkelijk om cynisch te gaan doen. Een akkoord dat zo ver van de burger af staat. Een 

akkoord in mijn optiek van helaas vergeten groepen, en zal er een paar noemen: de 

oorspronkelijke Groningers, boeren, starters, ouderen, midden- en kleinbedrijf die het heel 

lastig krijgen, sociaal kwetsbaren die gaan lijden onder de energietransitie, wellicht 

andersdenkende - dat gaan we zien in deze periode - maar ook modale gezinnen die nu een 

hogere energierekening hebben, met de rug tegen de muur staan en zo dadelijk gedwongen 

worden om op het warmtenet aangesloten te worden. Voorzitter, een algemene 

constatering over het coalitieakkoord: in mijn optiek doet de gemeente te veel, neemt te 
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veel hooi op haar vork en heeft te veel ambities. Net zoals bij het vorige college, heeft deze 

nieuwe coalitie heel veel deelprogramma's, beleidsnota en instellingen. De PVV wil de 

komende periode ook oproepen om een scherpe discussie te houden over kerntaken, 

veiligheid, inkomen, sociale voorzieningen, armoedebestrijding wonen en zorg. Dat is voor 

ons noodzakelijk, want er is te weinig personeel. We staan voor enorme opgaven en staan 

pas aan het begin van de vergrijzing. Dus moeten er keuzes worden gemaakt. De punten die 

de PVV wel kan steunen: de extra uitgaven op spoor één, de bestaanszekerheid en ook de 

gelijke kansen voor Groningen. Als PVV hebben we een eigen kijk op de basisbanen, maar 

we zien ook uitgaven voor zorg, veiligheid, leefbaarheid en ondermijning. Dat vinden wij een 

goede ontwikkeling. Er zijn extra investeringen voor armoedebestrijding en 

schuldenverlichting, en daar zijn we voor. Kortom, de sociaalmaatschappelijke 

ontwikkelingen waar mijn voorganger Ton van Kesteren zo op hamerde. We hadden dit ook 

wel een een onsje meer gewild, maar je kan niet alles krijgen. Spoor drie kunnen wij ook 

steunen: sterke wijken, onderwijs en werkgelegenheid. De uitgaven voor cultuur mogen van 

ons een onsje minder. Ik ga niet ingaan op de analyse, want dat kost teveel tijd. Het punt van 

de zeggenschap is een stap in de goede richting, met de kanttekening: meer overheidsregie 

vanuit een dwingende, linkse en sociale ideologie is toch het tegenovergestelde van het 

centraal stellen van de burger. Ik vraag me af hoe dat gaat vorm gegeven worden. Waar 

willen we als PVV direct van af als we dit coalitieakkoord lezen? Dat is spoor twee, met een 

aantal goede punten zoals: isolatie van woningen, Kardingen, verbeteren van wijk- en 

dorpscentra. Maar voor de rest mag dat hoofdstuk bij ons direct de prullenbak in. Al die 

gekkigheid over energie- en de eiwittransitie, is voor ons geen noodzaak. Het stukje 

levensvreugde dat inwoners hebben bij het eten van een stukje vlees wordt afgenomen. 

Zonde, Voorzitter. Als je dit schrapt, heb je gelijk tien miljoen over voor extra 

armoedebestrijding of voor een sportzaal in de Wijert. Wat jullie nog steeds niet zien - en 

dat is nog steeds niet geland als het gaat om deze energietransitie - is dat als het met zon en 

wind gepaard gaat, je extreem afhankelijk bent van de back-up gas. Elektriciteit uit zon en 

wind is extreem onberekenbaar en alleen met gascentrales kun je deze fluctuaties op te 

vangen. Jullie zien helaas nog steeds niet dat dit de vraag naar gas vergroot. Dat is een van 

de reden waarom wij nu in een energiecrisis zitten. Ik zal afronden, Voorzitter. Nog een 

stukje over de financiële dekking: extra uitgaven komen grotendeels uit het meerjarenbeeld 

en verwachtingen voor de komende vier jaar. Onze verwachtingen zijn toch wat 

realistischer. we zien een economische crisis op ons afkomen en vele financiële tegenvallers 

en daarmee moeten we rekening houden. Een buffer houden voor goede 

armoedebestrijding. Desondanks wens ik dit nieuwe college en deze nieuwe coalitie coalitie 

veel succes, want de uitdagingen zijn enorm. Dank u wel, Voorzitter. 

02:41:47 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd met uw maidenspeech. Dames en heren, ik stel u voor - 

we zitten goed in de tijd en zijn ook wat later begonnen - dat we even tien minuten de 

benen strekken en dan komen we weer met geheel vernieuwde energie - en wellicht dat 

iemand nog een koek heeft gegeten - terug. Tien minuten schorsing tot vijf over tien. 

4. Afscheid Benoeming en installatie wethouders 
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02:50:53 
Voorzitter : Ik verzoek de leden van de raad en het publiek hun plaats weer in te nemen. Wilt 

u uw collega's waarschuwen dat de vergadering weer begint? Verzoek aan de raadsleden 

hun plaats weer in te nemen. Ik heropen de vergadering. 

02:52:32 
Voorzitter : Dames en heren, ik ga u even uitleggen wat wij de komende minuten gaan doen. 

Wij hebben zojuist de beschouwingen over het coalitieakkoord afgerond. Dat zal 

ongetwijfeld nog een vervolg krijgen de komende weken, omdat er nog paar stukken op de 

agenda staan met daarin eventuele thema's, die men omwille van de tijd niet meer helemaal 

heeft kunnen uitdiepen. Wij gaan over tot de benoeming en installatie van wethouders en 

dat gaat als volgt: de fractievoorzitters van de beoogde coalitie zullen de kandidaat-

wethouders aan ons voorstellen. Dat zal van de kant van GroenLinks gebeuren door Jeffrey 

van Joorn. Voor de Partij van de Arbeid zal Julian Bushoff dat doen. Voor Partij voor de 

Dieren had Wesley Pechler Kirsten de Wrede voor kunnen stellen. Jimmy Dijk zal dat namens 

de SP doen en namens de ChristenUnie zal Sten Wennink dat doen. Dan leek het ons wel zo 

charmant dat de kandidaat-wethouders in de gelegenheid worden gesteld om heel kort - we 

hebben net maximaal een minuut afgesproken - zichzelf toch even te introduceren. Er kijken 

mensen meen en misschien bij een enkele denken: ik zou het toch wel prettig vinden als ik 

even een beetje weet wie dat is. Dus ik geef gelegenheid aan de kandidaat-wethouders, die 

daar prijs opstellen, om zichzelf voor te stellen. Maar dat is heel kort, want we kunnen de 

komende vier jaar nog volop van hen genieten. Dan zal de Voorzitter van de commissie 

Onderzoek geloofsbrieven van de kandidaat-wethouders, dat is mevrouw Jacobs, het verslag 

van bevindingen met ons delen. Dan zal er een commissie worden geïnstalleerd voor het 

opnemen van de stemmen. Omdat het om personen gaat, is dat een schriftelijke stemming 

en het verzoek zal richting Mirjam Gietema, Mariska Sloot en Mirte Goodijk gaan om als 

commissie van stemopneming te willen fungeren. Dat is een hele eer en een zwaarwegende 

opdracht, waar altijd assistentie bij aanwezig is. Als dat geregeld kan worden op die manier, 

zal dat gebeuren. Dan wordt er gestemd. Die stemmen moeten worden geteld en hebben 

we even een schorsing. En dan wordt de uitslag bekendgemaakt. Zo zal het gaan. Duidelijk? 

Vragen? Geen vragen? duidelijk: vragen, geen vragen. Ik geef het woord aan de heer Van 

Hoorn van GroenLinks. 

02:55:59 
De  heer Van Hoorn : Dank u wel, Voorzitter. Namens GroenLinks dragen wij voor: Mirjam 

Wijnja, Philip Broeksma en Manouska Molema. Dank u wel, Voorzitter. 

02:56:15 
Voorzitter : Dank u zeer. De heer Bushoff. 

02:56:20 

De heer Bushoff : Voorzitter, ook ik kan het kort houden. Normaal is dat niet de beste 

winstwaarschuwing als ik begin met praten, maar dat kan nu echt, want de wethouders gaan 

zichzelf nog voorstellen en links van mij is dat Carine Bloemhoff en rechts van mij, Rik van 

Niejenhuis. 

02:56:33 
Voorzitter : Dank u zeer. Meneer Pechler, wie had u willen voorstellen? 
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02:56:39 
De heer Pechler : Ze glundert door afwezigheid en dat is onze wethouderskandidaat Kirsten 

de Wrede. 

02:56:50 

Voorzitter : De heer Dijk. 

02:56:52 

De heer Dijk : Voorzitter, de SP-fractie draagt de heer Eikenaar voor als wethouder. 

02:56:57 

Voorzitter : Dank u zeer en de ChristenUnie. 

02:57:01 
De heer Wennink : Dank Voorzitter, vier jaar geleden mochten wij naar 75 jaar oppositie 

voor het eerst een wethouder aandragen en wij zijn zeer blij dat wij vier jaar later opnieuw 

diezelfde wethouder, Inge Jongman, mogen aandragen. 

02:57:15 
Voorzitter : Dank u zeer, dat zijn de kandidaat-wethouders. Dan geef ik graag Mirjam Wijnja 

de gelegenheid of zij de kandidatuur aanvaardt en zich even kort introduceert. Gaat uw 

gang. 

02:57:27 

Mevrouw Wijnja : Dank u wel, Voorzitter. Ik zal het heel kort houden, want ik ben al heel 

vaak aan het woord geweest vanavond. Ik ben Mirjam Wijnja en inmiddels acht jaar raadslid. 

Eerst in het mooie Ten Boer en de laatste jaren in Groningen. Ik ben heel erg vereerd dat ik 

door mijn partij wordt voorgedragen als wethouderskandidaat en aanvaard dat graag. 

02:57:46 
Voorzitter : Dank u zeer, de heer Broeksma. 

02:58:33 

De heer Broeksma: Mijn naam is Philip Broeksma. Vereerd om opnieuw voorgedragen te zijn 

als kandidaat-wethouder door mijn partij. Afgelopen drie jaar was ik al wethouder in 

gemeente Groningen, nadat ik ook al vier jaar wethouder geweest was in de gemeente 

Winsum, na een carrière in de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit. Dank u wel, 

Voorzitter. 

02:58:50 
Voorzitter : Dank u zeer. Manouska Molema. 

02:59:06 
Mevrouw Molema: Dankjewel. Voor mij is het de eerste keer dat ik hier sta. Ik ben 

Manouska Molema en ben enorm vereerd dat ik namens de GroenLinks-fractie Groningen 

wordt voorgedragen als wethouderskandidaat. Ik wil vanaf deze plek hen enorm bedanken 

voor het vertrouwen wat ze daarin hebben richting mij. Ik ben al sinds 2006 actief in de 

politiek voor GroenLinks in Overijssel. Ik ben heel lang raadslid geweest, wethouder, en 

Statenlid en wij mogen met ons gezin ervaren dat er niets boven Groningen gaat. Dat is heel 

spannend en het is heel erg fijn dat ze wel bereid zijn om mee te verhuizen naar Groningen. 

Ik heb er enorm veel zin in. Voor mij gaat politiek over waarden en idealen die je hebt en 

hoe je kijkt naar hoe je de wereld beter kan maken met elkaar. Ik word enorm blij van het 
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coalitieakkoord wat er ligt, waarin die waarden en gedrevenheid enorm aanwezig is en ook 

de verbinding zoeken met de samenleving. Ik heb er zin in om samen met jullie als raad, het 

college de ambtelijke organisatie, de inwoners, de maatschappelijke organisaties en de 

ondernemers aan de slag te mogen gaan. Dus dat ben ik. 

03:00:19 
Voorzitter : Dank u zeer, dan voor de Partij van de Arbeid, Carine Bloemhoff. 

03:00:23 
Mevrouw Bloemhoff : Dank u wel, Voorzitter. Ik ben Carine Bloemhoff en ben nu wethouder 

Werk, Participatie, Onderwijs en Oude wijken, zoals u allemaal wel weten. Ik vind het een 

enorme eer om opnieuw voorgedragen te worden. Ik ben de politiek in gegaan om te zorgen 

voor gelijke kansen voor kinderen en dat iedereen aan het werk komt en mee kan doen. Het 

is een enorme eer en ben mijn partij heel dankbaar dat ik opnieuw wordt voorgedragen als 

wethouder van Werk, Participatie, Onderwijs en daarbij Economische Zaken. Ik heb er 

ontzettend veel zin in om vol op het nieuwe terrein EZ te gaan en kijk uit naar de 

samenwerking met de ambtelijke organisatie. Die was al goed en daar gaan we mee door. 

03:01:03 

Voorzitter : Dank u zeer. Rik van Niejenhuis. 

03:01:09 

De heer van Niejenhuis : Dank u. Voorzitter, ik ben Rik van Niejenhuis. Ik zat de afgelopen 

drie jaar in de raad en ik wil in een minuut iets vertellen over de intentie waarmee ik deze 

functie ga aanvaarden. Gisteren liep ik een hele mooie stad die ik nog niet kende. Onze 

burgemeester refereerde daar eerder vanavond al even aan. Ik wandelde daar zonder kaart 

en zonder voorbereiding. Ik liet mij steeds leiden door het uitzicht aan het einde van de 

straat en mijn verwondering. Het was prachtig om dat te ervaren. Voor mij als planoloog 

komt aan die verwondering op het einde van de dag ook een eind, want dan begint de 

analyse en het oordeel: is het fijn om hier te zijn? Is dit een mooie stad? Voor wie werkt het 

wel en voor wie niet? Geeft het antwoord op de uitdagingen van deze tijd: klimaat, hitte, 

betaalbaarheid toegankelijkheid? En ik wil hier hardop tegen mezelf en u zeggen: de fysieke 

ruimte die grotendeels door ons gemaakt is, of het nu over landschappen of gebouwen gaat, 

is er om te huisvesten wat wij met elkaar belangrijk vinden. Die is er niet voor zichzelf. Die 

fysieke ruimte is dienbaar aan al het leven wat daar plaatsvindt. Al dat leven zeg ik daar even 

bij, ook richting onze nieuwe coalitiegenoot Partij voor de Dieren. Daarom ben ik heel blij en 

zeer vereerd dat ik dit als wethouder mag gaan doen met de portefeuille wonen, ruimtelijke 

ordening en wijken. Ik hoop dat ik zo kan bijdragen aan een gemeente waar het voor 

iedereen prettig leven is. Tot slot, Voorzitter, met de verwondering die ik gister voelde 

komen er niet. Er is meer nodig dan dat alleen. Na verwondering en analyseren, komt 

plannen: wij gaan bestaande plannen uitvoeren en nieuwe plannen maken om te zorgen dat 

iedereen mee kan doen in deze gemeente. Ik zeg wij, want ik kijk er naar uit om samen met 

de Groningers, met onze bedrijven en ook instellingen, mijn collega's in het college en u als 

raad samen te werken. Ik sluit dan ook af door Jacques Wallage te parafraseren: "De rol van 

wethouder is een geleende rol. Ik geef daarvoor terug en betekenisvolle dialoog." Ik hoop en 

ik reken op uw bijdrage in die dialoog en ik kijk uit naar onze mooie gesprekken en debatten 

over de toekomst van onze mooie stad. 
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03:03:20 
Voorzitter : Dank u zeer, Kirsten de Wrede hebben wij dus nog tegoed. Daar zijn we heel blij 

mee. Eelco Eikenaar. 

03:03:34 

De heer Eikenaar: Dank u. Eelco Eikenaar, zeven jaar raadslid geweest van deze prachtige 

stad. Volgens mij is dat de mooiste functie die je hier kan uitoefenen. De tweede mooiste 

functie is wethouder in deze stad, waar ik geboren en getogen ben, het grootste deel van 

mijn leven heb gewoond en geleefd en waar mijn kinderen nu opgroeien. Ik ben zeer 

vereerd dat ik een bijdrage mag leveren aan de toekomst van deze stad, waar ik enorm veel 

van hou, waar ik mij thuis voel. Ik hoop vooral dat wij in deze stad de groeiende tweedeling 

die we in het hele land, in de hele wereld zien, vanaf hier mede kunnen bestrijden en 

verlichten voor onze inwoners. Volgens mij ligt daar een heel mooi programma voor. Ik zie 

van harte uit naar de samenwerking met uw gehele raad. Volgens mij gaan we er vier mooie 

jaren van maken. Dank u. 

03:04:35 
Voorzitter : Dank u zeer, en dan Inge Jongman. 

03:04:40 

Mevrouw Jongman : Dank u wel, Voorzitter. Al 46 jaar mag ik inwoner zijn van deze 

prachtige gemeente. Vanaf 2002 ben ik ook onderdeel geweest van uw raad. Tot de 

afgelopen periode ook in het college deel mogen nemen. Wat mij altijd gemotiveerd en 

gedreven heeft is: hoe kunnen we voor de inwoners mooier en beter maken? Dat vergt soms 

debat en overleg, maar met het vertrouwen dat je samen aan die samenleving kunt werken, 

samen dat voor de inwoners doet, wil ik graag de komende periode heel hard werken aan de 

dossiers rondom zorg, opvang, versterking en sport en bewegen. 

03:05:19 

Voorzitter : Zullen we ze even een applaus geven? Wij gaan zo tot de formaliteiten over met 

een waarschijnlijk gewisse uitkomst. Kirsten hebben we aan het begin van deze vergadering 

al beterschap gewenst met haar herstel. Dus doen we nog even een keer. Nu is het dubbel 

gezegd en gaat het waarschijnlijk ook - Kirsten kennende - vier keer zo snel. Dus dat komt 

goed en we zien haar hier de volgende keer. Tot slot even een stichtelijk woord. Ik zie hier 

veel familieleden van toekomstige raadsleden en wethouderskandidaten. Wij gaan als stad, 

als gemeente, als regio, en een beetje ook als land met al hun activiteiten, uw geliefden een 

tijd lenen en daardoor zwaar beslag op doen. En elke keer, na vier jaar, als wethouders of 

raadsleden aftreden, danken ze hun familie voor de steun. Ik wou alleen maar even heel kort 

refereren: het zijn soms lange dagen. Het zijn soms hele spannende tijden. We gaan goed 

voor elkaar zorgen, maar we hebben u er ongelooflijk bij nodig. Dus we rekenen ook heel erg 

op u dat u een beetje om hem of haar de komende tijd heen wil staan. De kinderen hier 

aanwezig: zelf je huiswerk maken, top tijd naar school gaan, op tijd naar bed gaan en niet de 

hele tijd papa of mama rond de kop zeuren. Dat alles gezegd zijnde, gaan we naar mevrouw 

Jacobs. 

03:07:26 
De heer Paas: Dank u wel, Voorzitter. U snapt dat ik het een ongelooflijke eer vind dat het 

constituerend beraad - zo noem ik dat maar even - van fractievoorzitters, mij deze taak heeft 
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toebedeeld. Deze commissie, belast met het onderzoek van de geloofsbrieven van de 

kandidaat-wethouders, heeft de geloofsbrieven van betrokkenen onderzocht en in orde 

bevonden. De conclusie van de commissie luidt als volgt: "Er gelden ten aanzien van de 

formele benoembaarheid van de kandidaat-wethouders mevrouw Mirjam Wijnja, de heer 

Philip Broeksma, mevrrouw Manouska Molema, mevrouw Carine Bloemhoff, de heer Rik van 

Niejenhuis, mevrouw Kirsten de Wrede, de heer Eelco Eikenaar en mevrouw Inge Jongman-

Mollema geen bezwaren. De kandidaten zijn allen benoembaar op voorwaarde dat de 

gemeenteraad wethouderskandidaat mevrouw Molema voor de periode van een jaar 

ontheffing verleend van de vereiste van ingezetenschap. Manouska Molema heeft 

aangegeven binnen deze termijn naar deze gemeente te zullen verhuizen, aldus vastgesteld 

op 24 juni 2022 door de leden van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven bestaande uit 

een afvaardiging van alle fracties. 

03:08:33 
Voorzitter : Ik dank u zeer. Dan stel ik u voor dat we overgaan tot stemming. Ik vraag Mirjam 

Gietema, Mariska Sloot en Mirte Goordijk of zij bereid zijn om in de stemcommissie zitting te 

nemen. Dat is het geval. Dan gaan wij de stembriefjes uitdelen en invullen. 

03:09:10 
Voorzitter : De instructie staat op de brief, dus u hoeft verder niets aan te doen. 

03:14:33 
Voorzitter : Ik heropen de vergadering en geef het woord aan de Voorzitter van de 

commissie van stemopneming, mevrouw Sloot. 

03:19:39 
Mevrouw Sloot: Voorzitter, dank u wel. De stemcommissie heeft zich gebogen over 42 

ingediende stembiljetten die allemaal geldig zijn, waarbij alle kandidaten unaniem gekozen 

zijn en waarbij de ingezeten ontheffing voor mevrouw Molema ook unaniem is goedgekeurd 

door 42 raadsleden tot zover. 

03:20:19 
Voorzitter : Dan zal ik zo de wethouderskandidaten één voor één naar voren roepen om de 

belofte of de eed af te leggen. Dat is voor velen van de familieleden en vrienden hier 

aanwezig, een mooi moment. Dus als u het leuk vindt om hier te gaan staan en een leuke 

foto te maken, doet u dat gewoon. Dus ik zal het zo traag en oubollig doen, dat u alle tijd 

heeft om te komen voor degene die u even leuk op de foto wil zetten. Dan beginnen we met 

Mirjam Wijnja. Ik verzoek de leden te gaan staan. 

03:21:27 
Voorzitter : Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch 

middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of 

beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 

noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof 

dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten 

als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Ik verzoek u mij na te zeggen "dat verklaar 

en beloof ik." 



57 
 

03:22:06 
Mevrouw Wijnja : Dat verklaar en beloof ik. 

03:22:07 
Voorzitter : Heel veel gelukgewenst. Manouska Molema. Ik verklaar dat ik, om tot 

wethouder benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk 

voorwendsel ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om 

iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige 

belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, 

dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal 

vervullen. Ik verzoek u mij na te zeggen "dat verklaar en beloof ik." 

03:23:19 
Mevrouw Molema: Dat verklaar en beloof ik. 

03:23:21 

Voorzitter : Heel veel succes. Philip Broeksma. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd 

te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige 

gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit ambt te doen 

of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of 

zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal 

nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij 

na "dat verklaar en beloof ik." 

03:24:25 

De heer Broeksma: Dat verklaar en beloof ik. 

03:24:27 

Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Carine Bloemhoff Ik verklaar dat ik om tot wethouder 

benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 

Zegt u mij na "dat verklaar en beloof ik." 

03:25:31 

Mevrouw Bloemhoff : Dat verklaar en beloof ik. 

03:25:33 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Rik van Niejenhuis. Ik verklaar dat ik om tot wethouder 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. 

Zegt u mij na "dat verklaar en beloof ik." 

03:26:33 
De heer van Niejenhuis : Dat verklaar en beloof ik. 
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03:26:34 
Voorzitter : Van harte geluk gewenst! Eelco Eikenaar. Ik verklaar dat ik om tot wethouder 

benoemd te worden rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal 

vervullen. Zegt u mij na "dat verklaar en beloof ik." 

03:27:39 
De heer Eikenaar: Dat verklaar en beloof ik. 

03:27:40 
Voorzitter : Van harte geluk. Inge Jongman. Ik verklaar dat ik om tot wethouder benoemd te 

worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook enige gift 

of gunst heb gegeven of beloofd. Ik weet dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, 

rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal 

aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen 

en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Zegt u mij na "zo 

waarlijk, helpe mij God almachtig!" 

03:28:46 

Mevrouw Jongman : Zo waarlijk, helpe mij God almachtig. 

03:28:48 

Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. U mag weer plaatsnemen. 

5. Installatie raadsleden (vacatures vanwege wethoudersbenoemingen) 
 

03:29:45 

Voorzitter : Wij hebben straks de gelegenheid, na afloop van de vergadering, om iedereen te 

feliciteren. Dus het lijkt mij niet onverstandig om gelijk door te gaan, omdat wij nog een 

aantal raadsleden hebben te benoemen. Dan kunnen we straks in één keer iedereen op een 

COVID-vrije manier feliciteren. Er staat nog een mysterieuze aanwijzing, foto en zo. 

Ongelooflijk, de krant wil nu al een foto van het nieuwe college. Dat kan straks in de 

schorsing, want wij moeten nog een aantal raadsleden gaan benoemen. Dat gaat allemaal 

vrij snel. Dus blijft u vooral even hangen. Ik verzoek de leden Elizabeth Akkerman, Tom 

Rustebiel en Leendert van der Laan als commissie Onderzoek Geloofsbrieven te gaan 

fungeren. Die bereidheid is er? Prima. Dat betreft dan: Peter Swart, Peter Rebergen, Rita 

Pestman en Irene Huitema. Ik geef de commissie even de gelegenheid om samen te komen 

en hoor ik zo of het door kan gaan. Dus ik moet even een korte tijd schorsen. 

03:40:16 
Voorzitter : Ik verzoek de leden van de raad hun plaats weer in te nemen. Dames en heren, 

straks is er nog gelegenheid, er zijn nog een aantal niet onbelangrijke. plichtplegingen. Dus 

neemt u uw plaatsen weer in alsjeblieft en dan geef ik het woord aan de heer Van der Laan. 

03:41:03 
De heer Van der Laan. : Dank Voorzitter, de commissie uit de gemeenteraad van Groningen 
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heeft de benodigde stukken ontvangen van: Peter Swart, Rita Pestman, Irene Huitema en 

Peter Rebergen. Allen zijn op 29 juni benoemd tot lid van de gemeenteraad van Groningen 

en hebben deze benoeming aanvaardt. De commissie rapporteert de raad dat zij de stukken 

heeft onderzocht en in orde bevonden. Gebleken is dat alle benoemde aan de in de 

gemeentewet gestelde eisen voldoen. De commissie adviseert daarom tot hun toelating als 

lid van de gemeenteraad, namens ondergetekende Leendert van der Laan, Elizabeth 

akkerman en Tom Rustebiel. 

03:41:49 
Voorzitter : Dank u zeer. Ik verzoek u allen te gaan staan en verzoek naar voren te komen, 

Peter Swart. 

03:42:11 
Voorzitter : Volgens mij kent u de procedure wel. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en 

geweten zal vervullen. Zegt u mij na "dat verklaar en beloof ik." 

03:42:54 
De heer Swart: Dat verklaar en beloof ik 

03:42:55 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Peter Rebergen. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt 

te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en 

geweten zal vervullen. Zegt u mij: "zo waarlijk, helpe mij God almachtig." 

03:44:08 
De heer Rebergen : Zo waarlijk, helpe mij God almachtig. 

03:44:10 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Rita Pestman. Ik zweer dat ik, om tot lid van de raad 

benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer en beloof dat ik om iets in dit ambt 

te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en 

geweten zal vervullen. Zegt u mij na "zo waarlijk, helpe mij God almachtig. 

03:45:10 
Mevrouw Pestman: Zo waarlijk, helpe mij god almachtig! 

03:45:12 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Irene Huitema. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad 
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benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk onder welke naam of welk voorwendsel 

ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit 

ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb 

aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 

wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en 

geweten zal vervullen. Zegt u mij na "dat verklaar en beloof ik." 

03:46:13 
Mevrouw Huitema: Dat verklaar en beloof ik. 

6. Benoeming agendacommissie (raadsvoorstel 22-6-2022) 
 

03:46:15 
Voorzitter : Van harte gefeliciteerd. Dan zijn we al bij agendapunt zes, dus we er hebben nog 

maar tien te gaan: benoeming van de agendacommissie. Dan hebben we die gelukkig ook 

weer. Het idee is de leden van de agendacommissie voor de raadsperiode '22-'26 naast de 

plaatsvervangend voorzitter van de raad Hans Sietsma te benoemen, Els van der Weele, Jim 

Lo-A-Njoe, Terence van Zoelen en Amrut Sijbolts. Kan dat conform of wenst iemand daar 

stemming over? Als dat conform kan, is dat bij deze besloten en heel veel succes bij dit 

ongelooflijk belangrijke werk. 

7. Bekrachtiging geheimhouding van: d.d. 22 juni 2022 met 

registratienummer 328317-2022  

 

Agendapunt zeven betreft de bekrachtiging van de geheimhouding van een brief onder 

registratienummer 328317-2022. Kan dat met algemene stemmen? Ja, aldus besloten.  

8. Sluiting 

 

Dan heb ik het belangrijkste punt van deze vergadering en dat is sluiting van de vergadering, 

maar dat is zo belangrijk omdat er in de tuin nog gelegenheid is, zoals beloofd, voor een 

bescheiden opgetuigd drankje. Na de raad van 13 juli nemen we afscheid met een ander 

drankje als opmaat naar het reces. Een fijne avond en we zien elkaar nog even in de tuin. Ik 

sluit de vergadering. 

 

 


