
ALV PvdA Groningen vergadering 31/10/2019  
  
Jasper Eijsink opent de vergadering  
-noemt de ere bijeenkomst met Bert Katerberg, foto boek is daar aangeboden, was een mooie 
avond.  
-de voorzitters van de werkgroepen zijn bij elkaar geweest ivm anders aanpakken werkgroepen en 
komen tot een kennisnetwerk. 
-vaststellen agenda/ vastgesteld.  
-nieuwe bestuursleden worden nu gezocht  
-mededelingen:  geen mededelingen  
 -vaststellen notulen vorige vergaderingen 20-6-2019/19-9-2019 : worden vastgesteld. 
-Actuele politiek, de totstandkoming gemeentebegroting 2020  

Met toelichting door wethouders en fractie. Carine Bloemhoff begint de toelichting: 
De gemeente Groningen moet zo'n 30 miljoen bezuinigen. Dit is ongeveer 15% van de 250 miljoen 
beïnvloedbare ruimte (750 miljoen zit vast, de begroting omvat zo'n 1 miljard euro). Waarom komt 
de gemeente zo tekort? De bijdragen uit Den Haag voor de Jeugdzorg en voor uitkeringen (BUIG)  
zijn veel te laag. Vanuit de Cao stijgen de ambtenarenlonen, die kosten stijgen dus op de begroting. 
Omdat de problemen vooral uit Den Haag komen is er een flinke lobby (geweest) bv. via de VNG 
en de G40. Het College heeft enorm moeten wikken en wegen om tot een begrotingsvoorstel te 
komen. Het College heeft bij het oplossen van het tekort de volgende uitgangspunten gehanteerd.  
  
Uitgangspunten maatregelen: de ambities uit coalitie akkoord overeind houden (bv basisbaan, 
wijkvernieuwing), een sluitend meerjarenperspectief, de meest kwetsbare inwoners zoveel mogelijk 
ontzien, geen besluiten nemen als het sluiten van voorzieningen betekent bijv. geen bibliotheek of 
zwembaden sluiten, de gemeente niet laten stagneren, kansen van het gunstige economische tij 
benutten en waar mogelijk andere mee laten betalen in onze kosten, investeringen temporiseren en 
prioriteren, het financieel instrumentarium beter te gebruiken, anticiperend omgaan met de uitgaven 
in het sociaal domein. 
  
Soorten maatregelen: 1 besparingen, 2 inkomsten vergroten, 3 financieel technische maatregelen  
  
1 Besparingen  
Fysiek domein: gerichte aanpak openbare ruimte en wegen (intensivering BORG gaat niet door), 
wijken energieplannen temporiseren, SIF (stedelijke investeringenfonds), investeringen verlagen en 
temporiseren. 
  
Sociaal domein  
Anticiperend om gaan met uitgaven. Werkprogramma: herverdeling middelen. Voorschoolse 
peuteropvang deels financieren vanuit Rijksmiddelen. Incidentele budgetten verminderen en 
effectiever in zetten (cultuur,sport, EZ, accommodaties). Onderuitputting budgetten(WTCG).  
  
Overige 
Effectiviteit van de bestaande samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke regelingen 
bekijken en heroverwegen. Besparingen op eigen organisatie.  
  
  
  



 2 Inkomsten vergroten  
OZB verhogen met waardestijging. Betaald parkeren uitbreiden. Meer subsidies op landelijk en 
Europees niveau binnenhalen. Genereren van extra geld bij het rijk (anders dan het gemeentefonds). 

3 Financieel technische maatregelen 
Realistisch begroten. Rekeningresultaat inzetten. Te voorziene voordelen al meteen meenemen. 
Externe subsidies inzetten.  

Vervolgproces : 6 november Begrotingscommissies en 13 november de Gemeenteraad  
  
Geen verdere vragen aan Carine Bloemhoff 
  
Julian Busshof gaat vertellen vanuit fractie. Natuurlijk was het een teleurstelling om zoveel te 
moeten bezuinigen. Positief punt begroting: er ligt een begroting! Er is debat geweest in de coalitie 
over de tekorten. Standpunt geen Gemeente artikel 12 worden. Tekorten zijn immers door het rijk 
gecreëerd. We zoeken de uiterste grenzen op als gemeente van de boekhoudregels. De samenleving 
vraagt wel om te blijven investeren, en dit gebeurt. De begroting is van het College, maar de fractie 
kan zich in grote lijnen wel vinden in de uitgangspunten en keuzes in deze moeilijke tijden.Wat 
willen jullie aan ons meegeven als leden?  
  
-lid merkt op ; artikel 12 is lastig iets, sommige gemeenten zijn er wel blij mee, is dit ook iets voor 
ons.? Julian Busshof vertelt: wij doen heel veel extra en dat valt dan weg, bijvoorbeeld onze 
armoedebestrijding. Juist het sociale beleid is dan veel slechter af. We willen zelf aan de knoppen 
blijven zitten, dus geen art.12 status. 
-lid zegt : het is zo'n oneerlijk gevoel, het Rijk is rijk en de gemeenten verschralen. Deze begroting 
is voor hem alleen maar acceptabel omdat je het o.a. met stijging van het OZB kunt oplossen  
-lid merkt op: er komt een moment dat er gestaakt wordt door locale politici omdat zij iets niet 
willen uitvoeren.  
-lid is het met Carine Bloemhoff eens, er zijn wel potjes. Meer samenwerken bijv. Groningen 
Assen.  
  
Julian Busshof vertelt tot slot dat de wethouders en de fractie goed samen zijn opgetrokken in het 
proces. Er is goed en succesvol geknokt voor de PvdA-punten. Er klinken complimenten vanuit de 
leden. 

Jan Spakman van werkgroep Vroem krijgt het woord voor het volgende agendapunt.  
  
 -Visie Verkeer/ duurzame bereikbaarheid van de werkgroep VROEM;  
1) toelichting op visiedocument, 2) bespreken van 3  moties.  
  
Wat nu volgt zijn de besluitpunten met betrekking tot de moties  
  
 Motie 1 Ruimte om te leven  
*de alv is van mening dat  bij de ontwikkeling en herontwikkeling /herinrichting van woonwijken 
nadrukkelijk terughoudendheid geboden is bij het faciliteren van parkeerruimten op straat. En *dat 
alternatieven als het gebouwd parkeren, verzamel-parkeren in de buurt en het faciliteren van de 
deelauto,s beleidsmatig moeten worden bevorderd  
***motie is aangenomen  



NB de fractie bij monde van Rik is positief hierover mits het flexibel, met maatwerk per wijk mag 
worden ingevuld. 
  
Motie 2 Bereikbaarheid voor iedereen  
*de alv roept de fractie op  *bij bereikbaarheidsopgaven voorrang te geven aan oplossingen met het 
ov en fiets en voetgangers infrastructuur, *nieuwe technologie te bevorderen en te implementeren 
die het mogelijk maakt dat elk adres binnen de gemeente bereikbaar wordt met behulp van excellent 
ov *met de statenfractie in overleg te treden om deze insteek op lokaal en regionaal niveau op 
elkaar af te stemmen en te laten aansluiten ***motie is aangenomen  
  
Motie 3 Sterke Stad en Schragende Kernen  
*de alv spreekt uit om *1 in het sociaaleconomische beleid te streven naar een meer evenwichtige 
verdeling tussen regio en stad van werk en voorzieningen *2 in het ruimtelijk beleid te streven naar 
een systeem van een compacte stad met schragende kernen *3 in het mobiliteitsbeleid te stimuleren 
en dat schragende kernen aan de belangrijke ov/vervoersassen zijn gelegen.   
   
Er komt een voorstel vanuit de fractie om deze motie ook in de alv van het gewest in te dienen . 
Met deze aanvulling en herformulering wordt motie 3 aangenomen. De afdeling draagt zorg voor de 
indiening bij het gewest.   
  
Rik van Niejenhuis reageert als verkeerswoordvoerder in de fractie steeds op de moties. Hij vertelt 
dat de fractie zeker overlegt met de Statenfractie maar soms zelfs ook met PvdA-fracties in andere 
gemeenten. Rik complimenteert VROEM met zo'n toekomstplaatje naar 2050, ook al is het voor 
een deel wensdenken, het maakt je vrij en los in het denken. Opvallend dat vervoerssystemen deels 
dienend en deels sturend zijn naar de toekomst. Mooi om hiermee aan de gang te gaan. 
  
Rondvraag : geen.  
  
sluiting  


