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0. Voorwoord
Beste Groningers,
De mooiste stad van het land. Dat is Groningen voor ons. Knus. Gezellig. En altijd wat te doen. Met de
prachtige dorpen in het ommeland waar mensen rust, ruimte en gemeenschapszin vinden. Het weidse
uitzicht over het Groninger land en de natuur die we zo koesteren.
Ons Groningen is een plek waar iedereen zich makkelijk thuis voelt. Hier geboren of nieuwgekomen. Met
de gezellige markt, onze FC en natuurlijk het bruisende nachtleven. Een stad voor jong en oud. Waar je
kunt bouwen aan je toekomst en kan genieten van je oude dag. Waar kinderen fijn en veilig kunnen
opgroeien en waar we oog hebben voor mensen die zorg nodig hebben. Met cultuur voor iedereen: van
klassiek tot Eurosonic, in het Groninger museum en in de eigen buurt. En nog veel meer. Een plek waar
je zelf mag bepalen van wie je houdt en met wie je trouwt. Een sociale stad waar iedereen erbij hoort.
Toch is dat niet voor iedereen vanzelfsprekend. Ook in Groningen zijn er mensen die het moeilijk hebben.
Mensen die lastig rond kunnen komen. Omdat ze geen betaalbare woning kunnen vinden. Of geen vast
werk. En we kennen allemaal wel iemand die eindeloos moet wachten op de versterking van zijn of haar
huis. Sommige Groningers hebben zorg nodig of gewoon een steuntje in de rug. Anderen maken zich
zorgen over het onderwijs voor hun kinderen. Over het groen in de buurt en de toekomst van de planeet.
Voor al die mensen zetten wij ons in. Als wethouder, als raadslid of als vrijwilliger. Dat doen we al heel
lang en uit volle overtuiging. Ook de afgelopen raadsperiode hebben we veel van onze plannen kunnen
realiseren. Denk eens aan de basisbanen, waardoor we mensen weer volwaardig aan het werk helpen.
Het nieuwe, duurzame gebouw voor ons sociale leer-werkbedrijf Iederz, waar straks honderden
Groningers aan de slag zijn. Of schoonmakers die straks weer in dienst van de gemeente komen met
meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Aan de nieuwe schoolgebouwen in de Oosterpark en in Ten
Boer waar kinderen beter kunnen leren. Aan het extra geld voor armoedebestrijding en sport en cultuur.
We zetten vol in op wijk- en dorpsvernieuwing. De Grote Markt wordt heringericht waardoor je er met
plezier langere tijd kunt verblijven. En overal wordt gebouwd aan duizenden nieuwe, betaalbare
woningen voor huurders en kopers om de woningnood aan te pakken.
Daar willen we mee door gaan. Want wij zijn trots op Groningen. Met ons plan voor Groningen pakken
we de regie terug bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. We zetten in op sociale
koopwoningen, vijfhonderd basisbanen en een publiek duurzaamheidsbedrijf. Het zijn enkele
illustrerende voorbeelden uit dit sterk sociaaldemocratisch verkiezingsprogramma. Om zoveel mogelijk
van onze plannen te realiseren werken we nu al goed samen in een coalitie met GroenLinks en willen we
ook in de toekomst met onze vrienden op links en andere progressieve partijen van SP tot D66 blijven
samenwerken. Samenwerken doen we ook met maatschappelijke organisaties, vakbonden en natuurlijk
de inwoners van Groningen. Samen kunnen we nog veel meer bereiken. Doe daarom met ons mee. Voor
de mensen in de dorpen en in de Stad. Zodat iedereen zich thuis voelt in onze prachtige gemeente.
Stem Partij van de Arbeid. Uit liefde voor Groningen.
Met strijdbare groet,
Carine Bloemhoff en Julian Bushoff
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1. Van wie is Groningen?
Iedereen moet goed kunnen wonen in onze gemeente, ongeacht hoe dik de portemonnee is. Groningen
is van alle inwoners, niet van beleggers. Groningen is groen, veilig en goed bereikbaar. Onze wijken en
dorpen zijn leefbare en veilige plekken waar iedereen zich thuis voelt. In dit hoofdstuk lees je welke
ambitieuze plannen wij hebben om Groningen de fijne gemeente te houden die het is.

1.1.

Wonen en ruimtelijke ordening

Een eigen thuis. Een dak boven je hoofd. Het is iets wat aan de basis staat van je bestaan. En het is
zoveel meer dan een stapel stenen. Je kinderen groeien er op, je leeft in je buurt en de mensen die om
je heen wonen zijn bekende gezichten. Of je nu in een van de wijken van onze bruisende stad woont of
in een rustig dorpen als Haren, Glimmen, Ten Boer en Thesinge. Je huis is een plek waar je je letterlijk
zo thuis voelt als nergens anders. Wonen is dan ook niet voor niets een grondrecht; de overheid moet
ervoor zorgen dat er voldoende woongelegenheid is.
Groningen is een prachtige gemeente die veel mensen hun thuis noemen. Maar dit recht staat onder
druk. De woningmarkt is de afgelopen jaren steeds meer scheefgegroeid. Er is een chronisch tekort aan
woningen. De wachtlijsten in de sociale huursector zijn lang. Starters kunnen amper hun plek vinden in
de plaats waar ze willen wonen. Voor hen is het vinden van een huurwoning lastig: woningen zijn schaars
en duur. Het krijgen van een hypotheek is met flexibele contracten en oplopende studieschulden ook
steeds lastiger geworden. Mensen met een middeninkomen vallen tussen wal en schip en worden
steeds meer uit de stad verdreven. Hoge huren en absurde prijzen voor koopwoningen - waar het
overbieden met een ton tot de normale praktijk is gaan behoren - zijn moeilijk op te hoesten. En niet te
vergeten de door de aardbevingen en de gevolgen daarvan toegebrachte schade aan woningen en
levens van onze inwoners.
De markt heeft laten zien niet voor de inwoners van de gemeente te werken, maar voor beleggers. De
PvdA wil daarom niet meer spreken van de woningmarkt, maar van echte volkshuisvesting. Dat is waar
we ons voor inzetten. De afgelopen periode heeft de PvdA dat gedaan door bijvoorbeeld de oprichting
van het Steunpunt Huren en de invoering van de verhuurdersvergunning. Daar gaan we mee door. De
woningcorporaties zijn voor ons belangrijke bondgenoten. De PvdA gaat voor een woningvoorraad die
dienstbaar is aan de samenleving, en strijdt tegen de macht van beleggers en investeerders. De
uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze woningvoorraad, vragen
om publieke regie. Daarom is de PvdA ook voor de oprichting van een Publiek Duurzaamheidsbedrijf dat
met gemeentelijk geld investeert in woningen en de verduurzaming van panden. In de dorpen rondom
Haren willen we ervoor zorgen dat voor jongeren voldoende plek is om te blijven wonen op de plek
waar je van houdt. Net als in Ten Boer en de dorpen daaromheen waar huizen snel versterkt moeten
worden en waarbij het belangrijk is dat inwoners laagdrempelig en eenvoudig bij de gemeente kunnen
aankloppen. De PvdA wil de problemen voortvarend aanpakken en stevig gemeentelijk woonbeleid
voeren, waarbij mensen en de samenleving boven de markt staan.
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Meer volkshuisvesting: minder markt & bouwen, bouwen, bouwen!
• De PvdA wil dat er zesduizend nieuwe woningen bijkomen tussen 2022 en 2026. Met
corporaties maken we afspraken over het bouwen van sociale huurwoningen. In
nieuwbouwprojecten en nieuwe wijken voeren we een woonbeleid dat gericht is op de groepen
die het nu zichtbaar moeilijk hebben: sociale huur, middenhuur, betaalbare koop en
jongerenhuisvesting . Juridisch timmeren we dicht dat die betaalbare koopwoningen inderdaad
betaalbaar blijven.
• De afgelopen jaren is het aantal sociale huurwoningen in de gemeente weer gestegen. We
zitten in Groningen al boven de 30%. De komende vier jaar willen we de groei verdubbelen door
netto 300 sociale huurwoningen per jaar bij te bouwen. Daarnaast zetten we met ons
woningbouwprogramma vol in op middel-dure huurwoningen en betaalbare koopwoningen.
• Samen met woningcorporaties starten we een experiment om mensen met een sociale
huurwoning niet meer dan 30% van hun inkomen aan een huurwoning te laten betalen door
het toepassen van een huurkorting. Mensen met een sociale huurwoning die meer verdienen,
kunnen het prijsverschil compenseren.
• We willen huurprijzen zo laag mogelijk houden in de vrije sector en ervoor zorgen dat deze niet
te snel stijgen. Voor nieuwe woningen maken we hierover afspraken met projectontwikkelaars.
We zoeken de randen van wet- en regelgeving op om dit juridisch dicht te timmeren.
• Wij zorgen samen met universiteit en hogescholen voor voldoende en goede
studentenhuisvesting. Dit doen we in de wijken van de stad én op Zernike, waar wonen ook
mogelijk moet worden, zodat daar een echte campus kan ontstaan.
• Voor het ombouwen van studentenkamers naar studio’s willen we minder ruimte geven. Dit
mag wel als het ten gunste komt van de leefbaarheid in de buurt
• Internationale studenten zijn in de wooncrisis extra kwetsbaar. Ieder jaar zien we dat er tussen
augustus en oktober veel studenten op tijdelijke en onzekere verblijfplaatsen slapen. We zetten
in op kwalitatief goede en betaalbare manieren om de noodopvang te regelen. We pakken
discriminatie van internationale studenten aan en lobbyen bij het Rijk voor meer mogelijkheden
om te sturen op studentenaantallen.
• We gaan corporaties de ruimte geven. Via de gemeente en ook via de Vereniging Nederlandse
Gemeenten lobbyen we in Den Haag voor het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat
woningcorporaties meer vrijheid krijgen om te bouwen. Voor Groningen proberen we proeven
binnen te slepen om corporaties meer ruimte te geven in de bouw van verkoopwoningen.
• De PvdA wil dat de gemeente via een Publiek Duurzaamheidsbedrijf – zie hoofdstuk 4 – zelf
opdracht geeft tot het bouwen van betaalbare koopwoningen. Dat gebeurt in de vorm van
sociale koopwoningen op grond die in eigendom van de gemeente is en blijft (erfpacht).
Bovendien betaalt de koper maar 65% van het huis, waardoor de hypotheek voor de bewoner
een stuk lager uitvalt. Na tien jaar kan de bewoner de overige 35% en de grond afkopen en zelf
volledig eigenaar worden. Zo maken we een vuist tegen beleggers.
• Voor starters is het door studieschulden steeds vaker lastig om een eerste koopwoning te
vinden. Het verkrijgen van een hypotheek is moeilijk. Dat willen we aanpakken. In navolging van
het eerdere succesvolle actieplan BouwJong willen we daarom met een nieuw actieplan voor
starters komen. Daarmee willen we de slaagkans van starters op de woningmarkt verhogen,
bijvoorbeeld door het bouwen van sociale koopwoningen en het instellen van een
zelfbewoningsplicht.
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We willen aantrekkelijke woonruimte voor ouderen maken, zodat door doorstroming meer
geschikte woonruimte beschikbaar komt voor jongere inwoners. Daarbij vinden we het
belangrijk dat ouderen in een wijk of dorp kunnen wonen waar ze zich thuis voelen. De PvdA is
voorstander van woonhofjes waarin ouderen samen kunnen vertoeven.
We zijn groot voorstander van initiatieven waarbij bewoners zelf het heft in eigen hand nemen
om gezamenlijk te bouwen en te wonen - bijvoorbeeld door collectieve initiatieven. De PvdA
wil dat de gemeente subsidie en informatie verstrekt om dit soort initiatieven te ondersteunen.

Problemen en misstanden in de volkshuisvesting aanpakken
• We zijn voor de invoering van een woonplicht. Woningen zijn om in te wonen, niet om in te
investeren.
• We zijn trots op het onlangs opgerichte Steunpunt Huren voor alle huurders in de
gemeente. Wij willen dat dit steunpunt in de komende jaren verder wordt uitgebreid. De
PvdA wil meer geld uittrekken voor dit steunpunt, zodat meer huurders nog sneller kunnen
worden geholpen.
• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf gaat zich ook bezighouden met vastgoed en de openbare
ruimte in de binnenstad. Zo willen we grip krijgen op de ontwikkelingen daar, voorkomen
dat het recht van de sterkste geldt en er juist voor zorgen dat de binnenstad in de toekomst
voldoende plek biedt voor de lokale middenstand.
• We knokken voor studenten die worden uitgebuit door huisjesmelkers. Studenten betalen
veel te veel voor een paar vierkante meter in vaak slecht onderhouden huizen. De PvdA
heeft de afgelopen jaren laten zien niet bang te zijn om voorop te lopen in het aanpakken
van die misstanden. Op ons initiatief werd de verhuurdersvergunning ingevoerd, waarmee
het mogelijk is om huisjesmelkers aan te pakken. We willen doorgaan met deze
verhuurdersvergunning. Om een nog sterkere basis te krijgen, willen we dat de gemeente
bij het Rijk lobbyt om te zorgen voor landelijke regelgeving.
• We willen de verhuurdersvergunning onder andere inzetten om verhuurders aan te pakken
die stelselmatig te hoge huren vragen. Als verhuurders meerdere keren door de
huurcommissie worden teruggefloten, is er sprake van slecht verhuurdergedrag en dient
de gemeente te handhaven.
• Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en is ook een reden om een
verhuurdersvergunning in te trekken. Wij willen alle inwoners, tijdelijke en permanente,
helpen om discriminatie uit te bannen
• De verhuurdersvergunning willen we ook gebruiken om verhuurders aan te pakken die
willens en wetens voor overlast in de buurt zorgen. Bij voortdurende overlast moet dat ook
consequenties hebben voor de verhuurder, als die er niets tegen doet. Daarmee willen we
zorgen dat de leefbaarheid in buurten verbetert.
• We introduceren een Meldpunt Achterstallig Onderhoud, waar mensen misstanden op het
gebied van slecht onderhoud, schimmel en lekke daken kunnen melden. Zo wordt duidelijk
waar de problemen zitten, en kan de gemeente snel optreden.
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Voor het einde van 2022 willen we dat er een Groninger Pandbrigade is – een speciaal team
van twintig handhavers die snel de grootste misstanden aanpakken. Ze gaan als inspectie
te werk in het opsporingswerk dat ze doen. Deze Pandbrigade wordt toegevoegd aan de
huidige handhavingscapaciteit. Zij handhaven de verhuurdersvergunning, het
opkoopverbod, bekijken het online Meldpunt Achterstallig Onderhoud, werken samen met
het Steunpunt Huren en beschermen ons gebouwd erfgoed.
In Groningen slaapt niemand op straat. Wij willen meer plekken in opvanglocaties en het
aantal huisuitzettingen naar nul terugbrengen. Die locaties willen we kleinschaliger
ingericht zien. Mensen die op straat staan, krijgen als eerste een dak boven het hoofd en
krijgen ook begeleiding, zodat zij weer zelfstandig kunnen wonen. We willen investeren in
Housing First in de gemeente. Ook zetten we fors in op het voorkomen en verhelpen van
jongerendakloosheid en trekken we op met organisaties als Jimmy’s.
We zijn tegen het kraakverbod. Leegstand als gevolg van speculatie in onaanvaardbaar.
De PvdA wil dat er voor mensen die moeilijk meekomen in de samenleving, ook plek is in
onze wijken en dorpen. We willen daarom voldoende beschikbare huisvesting voor begeleid
wonen-trajecten en voor bijvoorbeeld ex-verslaafden en ex-gedetineerden.
We staan voor een sterke inspraak van huurders en bewoners en willen dat de gemeente
huurders- en bewonersorganisaties betrekt bij het nemen van besluiten en hen
ondersteunt.
De structurele verhuur van woningen via AirBnB pakken we aan. Huizen zijn om in te wonen.
Het is prima om een beperkt aantal dagen per jaar een woning te verhuren, terwijl men zelf
wel of niet aanwezig is. Het structureel verhuren ondersteunen wij niet. De Groninger
Pandbrigade zal de veelverhuurders aanpakken en handhavend optreden. Daarvoor komt
ook geld beschikbaar.

Een fijne, groene en goed onderhouden buurt
Een goede ruimtelijke ordening is voor de PvdA een belangrijk instrument om onze idealen te realiseren.
Nieuwe gebiedsontwikkelingen zijn inclusief, gemengd en in alles wat we doen staat leefkwaliteit
voorop. Er is ruimte voor wonen, werken, sport, recreatie, voorzieningen en natuur. We blijven daarbij
streven naar een compacte stad en compacte dorpen. Hiermee sparen we groen, stimuleren we
wandelen en fietsen en zorgen we dat belangrijke voorzieningen voor iedereen goed bereikbaar zijn.
•

•

•

De PvdA is kampioen wijk- en dorpsvernieuwing. De wijken en dorpen in Groningen doen
het in vergelijking met andere gemeenten op het vlak van leefbaarheid goed. We willen de
groeiende kloof dichten tussen wijken waar het goed en minder goed gaat. Daarom willen
we ook na 2022 met volle kracht vooruit met de vernieuwing en willen we daar flink in
investeren. Het nieuwe Publiek Duurzaamheidsbedrijf speelt daarbij een belangrijke rol.
We zijn groot voorstander van gemengde wijken, waarbij allerlei inwoners door elkaar
wonen. Met wijkvernieuwing willen we bereiken dat onze buurten ook gemengd blijven.
Zo gaan we tweedeling tegen.
Woonvoorzieningen zoals de Leyhoeve moeten toegankelijk zijn voor mensen met
scootmobiels. De scootmobiel moet zodanig geparkeerd kunnen worden dat de mensen in
en uit hun woning kunnen.

6

•

•

•
•

•

•

•

•

We introduceren een VVE-balie. Daarmee moet de gemeente mensen helpen bij het
onderhoud en het vergroenen van hun appartementenwoning. Dat is soms lastig, want je
moet samenwerken met andere eigenaren in een Vereniging van Eigenaren (VVE). In de
gemeenten Den Haag en Rotterdam richtte de gemeente op initiatief van de PvdA al zo’n
balie op, en dat is een groot succes.
We zijn voorstander van meer kunst in de openbare ruimte. Wij willen daarnaast aandacht
voor de historie van Groningen, Haren en Ten Boer in de openbare ruimte.
Bij wijkvernieuwing en het ontwerpen van nieuwe stadsdelen wordt hier aandacht aan
geschonken.
We willen een offensief tegen afval op straat. Wij zijn voorstander van het twee keer per
jaar gratis ophalen van grofvuil.
Sloten en vijvers geven een wijk een rustige indruk en helpen bij het opvangen van hitte en
regen. Bij het inrichten van nieuwe wijken of delen daarvan dient altijd gekeken te worden
naar mogelijkheden voor nieuwe sloten en vijvers.
We willen juist voldoende groen op plaatsen waar mensen dicht op elkaar wonen en zelf
geen tuin hebben. Daarom willen we dat er bijvoorbeeld rondom flats altijd ruimte voor
groen is.
Tegeltuintjes dragen bij aan een mooie en leefbare buurt. Daarbij verdwijnen stoeptegels
om plaats te maken voor planten. Vanuit de gemeente moet hier ruimte voor zijn, waarbij
uiteraard rekening wordt gehouden met de bruikbaarheid van het trottoir voor anders
mobielen.
We willen dat platte daken en gevels van woningen en huizen zoveel mogelijk groen worden
gemaakt. Dit verlaagt de temperatuur van de stad, verbetert het welzijn van de bewoners
en het draagt bij aan de opslag van CO₂. Bij nieuwe bouwprojecten willen we hierover
afspraken maken.
Voor een fijne leefomgeving is schone lucht onmisbaar. Groningen is daarin al koploper in
Nederland. Maar het kan nog beter. Meer verplaatsing te voet, met de fiets en met
duurzame vervoersmiddelen zorgt hiervoor. Zie daarover meer in het hoofdstuk over
mobiliteit.

Gemeente als drijvende kracht achter ruimtelijke ontwikkeling
De PvdA strijdt voor het herwinnen van de openbare ruimte. Dit doen we al decennia; zo zorgden we
ervoor dat de binnenstad steeds meer van de voetganger en fietser werd en minder van de auto.
Daarmee gaan we door. De stad en dorpen zijn van iedereen. Ze moeten bereikbaar, toegankelijk en
leefbaar zijn voor alle inwoners van de gemeente. De binnenstad moet een welkome haven zijn voor
alle Stadjers, studenten en dorpelingen en niet alleen voor de happy few en de toeristen – van de
cultuurliefhebber tot de Stadjer die ‘s zaterdags een visje komt eten. De PvdA wil dat er ook op de
mooiste plekken van de stad sociale huurwoningen worden gebouwd. De binnenstad is niet alleen
toegankelijk voor investeerders en huurders van dure woningen. De binnenstad is van iedereen.
•

We gaan vol voor het herwinnen van de openbare ruimte . Voetgangers, fietsers en groen
krijgen ruim baan. Zeker in drukke gebieden zoals de binnenstad van Groningen willen we
ruimte maken voor voetgangers, fietsers, planten en bomen. We zorgen ervoor dat de
binnenstad voor iedereen bereikbaar blijft.
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De binnenstad is voor veel mensen hun woonwijk. Voor veel andere Groningers is het een
centrum om elkaar te ontmoeten en te recreëren. Wij willen dat de binnenstad voor zoveel
mogelijk Groningers is. De Grote Markt wordt een ontmoetingsplek voor iedereen, de
Diepenring wordt steeds meer een plaats om te verblijven en wij bieden ruimte aan
terrassen, cultuur en zitplekken zoals bankjes.
We schromen niet om te investeren in publieke voorzieningen om zo de leefkwaliteit van
de Groningers te verbeteren. Wij zijn trots op het Forum en voorstander van een nieuw
stationsgebied, een nieuw muziekcentrum & de aanpak van de Diepenring. Daar plukken
de Groningers direct de vruchten van.
Steeds meer Groningers reizen voor werk en wonen tussen Stad en Ommeland. We willen
daarom concrete afspraken maken met de provincie over waar nieuwe woningen en
bedrijventerreinen komen én hoe deze goed bereikbaar blijven.
Direct omwonenden worden betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in hun omgeving. Bij
zowel het opstellen van plannen als bij concrete projecten, zoals bijvoorbeeld woningbouw
en aanleg van wegen, willen wij daarom dat omwonenden vroegtijdig meegenomen
worden in de ontwikkelingen en dat zij zich daarover uit kunnen spreken. We zoeken de
randen van de wet op om dat voor elkaar te boksen.
Groene ruimte is ontzettend belangrijk voor recreatie, ontspanning en fijn leven in dorpen
en wijken. Daarom vinden we vooral dat er bij uitbreiding van de stad altijd plaats moet zijn
voor behoud van huidige parken en de aanleg van nieuwe.
We willen het karakter van de dorpen in onze gemeente zoveel mogelijk behouden.
We willen de groene ruimte tussen de stad en de dorpen daarom koesteren. De stad bouwt
zo weinig mogelijk naar de dorpen toe.
Krimp in de provincie is een term van het verleden. Mensen willen maar wat graag wonen
in onze prachtige dorpen. Tegelijkertijd willen dorpen aantrekkelijk en leefbaar blijven.
De bouw van meer woningen in de dorpen kan daar een positief effect op hebben.
Daarom willen we huizen bijbouwen in dorpen als dit die dorpen versterkt, natuurlijk in
overleg met de bewoners.
Steeds meer Groningers fietsen naar hun werk, studie en vereniging. Fietsen is ook
hartstikke gezond. De PvdA wil daarom investeren in de aanleg van een uitgebreid
fietssnelwegennetwerk om de wijken snel met elkaar te verbinden en om Stad en
Ommeland dichter bij elkaar te brengen.

Snelle versterking van huizen in het bevingsgebied
• Inwoners van het aardbevingsgebied verdienen een doorbraak. We willen dat recht wordt
gedaan aan het leed van de inwoners en dat iedereen weer een veilig en fijn thuis heeft. Als
gemeente gaan we over een heel aantal zaken in het aardbevingsdossier niet, maar we
willen wel zoveel mogelijk voor ze opkomen.
• Groningers met bevingsschade moeten makkelijk contact kunnen hebben met de
gemeente om hun problemen aan te geven en een oplossing te vinden. We willen daarom
dat er één eenvoudig Bevingsloket komt.
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•

•

1.2.

We willen de gevolgen van de bevingen zo snel mogelijk oplossen. De gemeente staat het
dichtst bij de inwoners van de bevingsgebieden en heeft de meeste kennis om tot een plan
van aanpak te komen. De PvdA pleit er daarom voor om zoveel mogelijk middelen en
beslissingsruimte bij de gemeente zelf te beleggen, in plaats van bij de NAM en het Rijk. De
PvdA wil daarom dat de gemeente zich hiervoor sterk maakt bij het Rijk.
De PvdA wil naast versterken een concreet toekomstperspectief voor de bevingsgebieden.
Daarin willen we ambitie tonen. Samen met de inwoners willen we een plan maken voor
het behoud van scholen, investeren in de leefkwaliteit & voorzieningen en in de
verduurzaming van woningen.
De PvdA wil investeren in een impuls van de leefkwaliteit in de bevingsgebieden. Meer
inwoners in een dorp dragen daaraan bij. De PvdA wil daarom met de bewoners een plan
maken voor de bouw van een passende hoeveelheid woningen.

Veilige wijken en dorpen

In Groningen letten we op elkaar. Elke inwoner van onze gemeente heeft het recht om op te groeien en
te leven in veilige wijken of dorpen. We willen ervoor zorgen dat iedereen in een prettige leefomgeving
woont. Het gevoel van veiligheid is daarbij belangrijk. Pas als je je veilig voelt, voel je je ook daadwerkelijk
vrij om te gaan en staan waar je wilt. Maar dat veiligheidsgevoel staat onder druk. Overlast van medebuurtbewoners en criminaliteit zijn in sommige wijken aan de orde van de dag. Vrouwen en leden van
de LGBTQI+-gemeenschap worden nog veel te vaak nagefloten of uitgescholden op straat. Dat willen
we veranderen. Daarom vroegen we de afgelopen periode al aandacht voor een veiliger nachtleven.
Daar gaan we mee door. Door in te zetten op preventie van criminaliteit en overlast, willen we ervoor
zorgen dat elke Groninger zich gerust en thuis voelt in z’n buurt, dorp en stad.
•

•

•

De gemeente moet bewoners die overlast ervaren van andere buurtbewoners, nog meer
ondersteunen en helpen. Het is nodig om te investeren in het Meldpunt Overlast en Zorg
en in buurtbemiddeling. Als de overlast echt uit de hand loopt, willen we dat de gemeente
handhaaft op basis van de Wet aanpak woonoverlast en de verhuurdersvergunning. Ook
woningcorporaties zijn belangrijk in de aanpak van overlast. We willen dat de gemeente dit
punt meeneemt in de prestatieafspraken met de corporaties. Slachtoffers van overlast
mogen niet alleen komen te staan.
Het huidige gedoogbeleid voor softdrugs en coffeeshops zorgt ervoor dat wiet illegaal
geteeld wordt. Dat vindt plaats in het criminele circuit. Groningen is een van de gemeenten
die meedoet aan een proef om met legale wiettelers te werken. De PvdA is voor legalisatie
van softdrugs. Het past bij het progressieve karakter van onze gemeente.
Drugshandel op straat, in wijken en woningen is onacceptabel. We zijn terughoudend als
iemand een paar wietplantjes in huis heeft. Maar in ernstige gevallen moet de gemeente
stevig optreden door bijvoorbeeld een pand te sluiten. Wel willen we voorkomen dat
kwetsbare mensen die worden uitgebuit door drugshandelaars, daar onnodig de dupe van
zijn en op straat komen te staan. Aan drugshandelaars op straat moet bijvoorbeeld een
gebiedsverbod opgelegd worden, zodat bewoners en andere Stadjers gewoon veilig over
straat kunnen lopen en fietsen.
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De gemeente moet knokken voor studenten die zich onveilig voelen vanwege
intimiderende verhuurders. Het Steunpunt Huren is het centrale punt voor huurders die
hiervan last hebben. Zij moeten zich echt gesteund voelen, en merken dat de gemeente
echt optreedt tegen malafide pandeigenaren. Waar nodig, willen we dat de gemeente fors
handhaaft op basis van de verhuurdersvergunning. Dit soort huisjesmelkers zijn in
Groningen niet welkom.
Als er sprake is van een onveilige situatie, kan de inzet van cameratoezicht nodig zijn. Dat
gaat altijd gepaard met een zorgvuldige afweging en ander preventief beleid.
Iedereen op straat dient zich veilig te voelen. Zeker bij vrouwen of leden van de LGBTQI+gemeenschap is dat nu niet altijd het geval. Zij worden nageroepen of ernstig lastiggevallen.
Gemeente en politie moeten zich inzetten om straatintimidatie te voorkomen. De
gemeente komt in samenwerking met (maatschappelijke) partners met een ambitieus
actieplan om sexuele- en straatintimidatie uit te bannen in de gemeente Groningen
Huiselijk geweld is onacceptabel. Wij zijn voor het snel handelen tegen huiselijk geweld, en
willen dat de burgemeester indien nodig een huisverbod aan de geweldpleger oplegt. Het
is belangrijk dat slachtoffers direct in contact worden gebracht met hulpverlening. Daarbij
moet ook nadrukkelijk aandacht zijn voor de positie van en mogelijke trauma’s bij kinderen.
Er is nu een bedelverbod in de stad. Wij willen dit bedelverbod opheffen en ons richten op
het voorkomen van dakloosheid. Mensen slapen niet op straat in Groningen. Bedelen is niet
per definitie overlastgevend – als er wél sprake is van overlast moet de gemeente optreden.
Er zijn enkele plekken in de gemeente waar grote groepen jongeren erg veel overlast
veroorzaken. Denk daarbij aan Hoogkerk en Hoornsemeer. Wij willen deze overlast
aanpakken met behulp van jongerenwerk en door in gesprek te gaan. Jongeren die overlast
blijven geven, krijgen een gebiedsverbod opgelegd.
Door Halt in te zetten voor vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte
voorlichting versterkt de gemeente Groningen de integrale wijkgerichte aanpak van
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Met de juiste ketenpartners, zoals politie, sociale
wijkteams, jongerenwerkers, scholen en Halt bouwt de gemeente aan veilige, rechtvaardige
en leefbare wijken. Halt kan een belangrijke rol hebben bij het versterken van de veerkracht
van jongeren en daarmee hun toekomstperspectief.
Een goede afstemming met Halt is van belang bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit,
online fraude en cybercrime, het weerbaar maken van jongeren tegen groepsdruk, online
veiligheid, sexting, tolerantie en respect, wapenbezit en overlast rond de jaarwisseling.
Fietsendiefstal is een plaag in de stad. Handhaving en politie dienen meer aandacht te
besteden aan preventie en bestrijding van fietsendiefstal. We willen dat er meer gratis
fietsenparkeergarages in de binnenstad komen.
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2. Hoe strijden we tegen de
tweedeling?
Iedereen telt in Groningen. De gemeente moet niet uiteenvallen in delen. Rijk of arm, student of Stadjer,
wit of zwart. Alle inwoners moeten mee kunnen komen en goed kunnen leven in de stad en de dorpen
waar we van houden. Voor ons bestaat er maar één Groningen, waar iedereen meedoet, waar
liefdevolle zorg bestaat en waar voor iedereen goed onderwijs beschikbaar is. Wij zorgen dat iedereen
zich thuis voelt en omarmen diversiteit en inclusiviteit. In dit hoofdstuk vind je onze plannen voor de
komende jaren.

2.1.

Werk, armoede en economie

In ons sociale Groningen telt iedereen, bieden we elkaar de helpende hand als dat nodig is en zien we
naar elkaar om. Voor ons staat voorop dat onze inwoners het gevoel hebben ertoe te doen. Werk zorgt
daar bij uitstek voor. Door te werken draag je niet alleen bij aan de samenleving, maar het zorgt er ook
voor dat je je talenten ontwikkelt en dat je andere mensen ontmoet. Kortom, juist door te werken sta
je midden in de samenleving en voel je je daar onderdeel van. Het geeft je precies dát gevoel dat je
ertoe doet. Op werk kan je ook je leven bouwen. Het zorgt voor bestaanszekerheid. Je kunt je eigen
boontjes doppen, bent financieel zelfstandig en minder afhankelijk van de overheid of anderen. Wij
willen jong en oud daarom perspectief bieden op goed en eerlijk werk. Daarbij dient je achtergrond
geen rol te spelen, maar juist waar je heen wilt. Voor de PvdA telt elke bijdrage die mensen kunnen
leveren aan ons Groningen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om mee
te doen en zich te ontwikkelen. De overheid dient zich er hard voor te maken dat iedereen mee kan
komen en dat er passende banen zijn.
Want er gaat veel mis op de arbeidsmarkt. Voor steeds meer mensen – vooral mbo’ers, jongeren en
mensen met een functiebeperking – betekent werken dat ze van het ene flexcontract naar het andere
moeten hoppen. Ook moeten mensen soms als schijnzelfstandige aan de slag, waardoor ze niet
verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid of ouderdom. Bij zwangerschap of ziekte wordt niet altijd
doorbetaald. Niet iedereen krijgt voldoende en passende scholing om aan een baan te komen. Mensen
kiezen er soms voor zzp’er te worden vanwege de vrijheid om opdrachten aan te nemen en eigen
beslissingen te maken, maar de laatste jaren zien we steeds vaker dat mensen zich gedwongen als zzp’er
in laten huren omdat ze geen vast contract krijgen. En dat zonder de verzekeringen en rechten die wel
bij zo’n contract horen. Door de grote hoeveelheid tijdelijke banen kunnen grote groepen mensen geen
zelfstandig bestaan opbouwen. Een koopwoning wordt onbereikbaar, omdat ze geen hypotheek kunnen
krijgen of deze niet kunnen aflossen. Voor een huurwoning geldt vaak hetzelfde wegens de hoge eisen
die aan huurders gesteld worden. Weer anderen hebben door schulden en armoede geen uitzicht op
een beter leven. Mensen in de bijstand worden niet met vertrouwen behandeld, maar krijgen te maken
met een wantrouwend en denigrerend systeem. Het lijkt vaak alsof mensen tegenwoordig geen afstand
hebben tot de arbeidsmarkt, maar dat de arbeidsmarkt een afstand heeft tot hen.
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Het roer moet om. Wij willen er alles aan doen om mensen kansen en uitzicht te bieden door middel
van werkgelegenheid en bestaanszekerheid. De afgelopen periode hebben we gedaan wat we hebben
beloofd door ervoor te zorgen dat schoonmakers in vaste dienst zijn gekomen bij de gemeente.
Daarnaast hebben we de basisbaan geïntroduceerd, waarmee mensen weer aan een baan zijn gekomen
door maatschappelijk nuttig werk te verrichten. De komende jaren willen we daar dan ook mee
doorgaan. Ook willen we meer banen creëren door het succesvolle 1000-banenplan verder uit te rollen.
We gaan ondernemers faciliteren die zich voor maatschappelijk relevant werk inzetten. We zetten in op
omscholing naar sectoren waarmee werk beschikbaar is. We laten kinderen en studenten al vroeg
kennismaken met de arbeidsmarkt. We bestrijden armoede en helpen onze inwoners met hun schulden.
En we handelen vanuit vertrouwen als mensen in de bijstand terechtkomen en bieden maatwerk. We
gaan voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen. In een baan, via een stage, door middel van
dagbesteding of met een basisbaan. Ons doel is dat we niemand in de steek laten. Iedereen telt en kan
rekenen op een sterke overheid die er voor hen is.

Bestaanszekerheid
• Mensen die met ontslag worden bedreigd, moeten direct door kunnen stromen naar een
nieuwe werkplek. Vanwege de coronacrisis is geld beschikbaar gesteld voor Regionale
Mobiliteitsteams. Daar wordt door van werk-naar-werktrajecten voorkomen dat mensen
in een uitkering terechtkomen. Wij vinden het van belang dat deze teams ook na corona
een blijvende rol spelen in van-werk-naar-werk trajecten, om werkloosheid te voorkomen.
• Aanpak jeugdwerkloosheid structureel. De Gemeente Groningen maakt goed gebruik van
de nationale aanpak jeugdwerkloosheid en pleit voor structurele financiering voor de hulp
aan deze jongeren. Er zijn veel jongeren in onze regio die aan de kant staan of een afstand
tot de arbeidsmarkt hebben. Zij lopen het risico om hier langdurig last van te hebben, en
hebben hulp nodig om de aansluiting met de arbeidsmarkt terug te vinden. Wij geven hen
die hulp.
• Het experiment met de basisbanen is een succes en daar zijn we trots op. Wij willen verder
gaan met de basisbanen. We hebben daar nu tientallen van. Dit willen we uitbreiden naar
vijfhonderd basisbanen in de gehele arbeidsregio Groningen. We willen hiervoor extra
middelen uittrekken en opteren ook bij het Rijk voor financiering.
• Sommige mensen in een basisbaan zijn toe aan een volgende stap. Doorstromen is geen
doel op zich. Wel stimuleren we mensen die dat willen, om door te stromen naar
ondernemingen met social impact. Deze bedrijven hebben veel expertise in huis om ook
deze mensen te begeleiden. Het vergroot hun kansen op een duurzame werkplek.
• We willen nuggers – niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden – aan het werk helpen
waarnaar ze op zoek zijn. Doordat ze helemaal geen inkomen hebben, lopen ze sneller het
risico onder het sociaal minimum te komen. Om hen te re-integreren moet de gemeente
dienstverlening aanbieden en hierover helder communiceren op haar website en via
overige kanalen.
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Meer banen
• Het 1000-banenplan levert werkgelegenheid op in het aardbevingsgebied waar de
gemeente Groningen ook onderdeel van is. Het 1000-banenplan is heel succesvol. Wij gaan
voor een 2000-banenplan en op termijn voor een 3000-banenplan. Op dit moment gaat het
vooral om banen in de bouw en techniek. We gaan dit uitbreiden naar de zorg-, energie- en
ICT-sectoren.
• In de Europese Unie stonden PvdA'ers Frans Timmersmans en Diederik Samsom in het
kader van de Green Deal aan de wieg van het Just Transition Fund. Het Noorden is het
belangrijkste gebied voor investeringen vanuit dit fonds, omdat deze regio zwaar getroffen
is door de gaswinning en door de aanpassingen die nodig zijn om over te stappen op nieuwe
energie. Met dit fonds willen we nieuwe banen creëren in de energietransitie, onder andere
voor de huizenbouw en de installatietechniek. Het geld gaat bijvoorbeeld naar banen die in
samenwerking met mbo-instellingen ontstaan om vakmensen op te leiden.
• Het is belangrijk om scholieren en studenten te stimuleren om te kiezen voor
beroepsgroepen die in de energietransitie hard nodig zijn en daarmee ook baangarantie
bieden. Wij willen dat de gemeente actief aan de slag is om de universiteit, het hbo en de
mbo-instellingen hierop voor te bereiden.
• Wij willen de vestiging en oprichting stimuleren van bedrijven die zich bezighouden met
duurzaamheid. Deze moeten met voorrang een plek krijgen op onze bedrijventerreinen en
hulp krijgen bij het verkrijgen van leningen en personeel.
Nieuwe kansen voor leren en werken
• De PvdA wil een Scholingsfonds oprichten. Daarmee willen we mensen met een opleiding
waarvoor weinig werk beschikbaar is, de kans bieden via stages en bijscholing aan een
passende baan te komen.
• We willen doorgaan met praktijkleren, waarbij gemeenten, werkgevers, mbo-instellingen,
UWV en de sociale werkvoorziening samenwerken om mensen in de praktijk een vak te
laten leren.
• Het project ‘Kansrijk beroep’ brengt werkzoekenden in contact met werkgevers in de bouw
en techniek. We gaan het project uitbreiden naar werkgevers in de zorg, energie en ICT.
• Bij het Talentperron in Groningen kunnen werkzoekenden, werkenden en studenten zich
oriënteren op werk en activiteiten. Iedereen kan hier kennismaken met toekomstige
werkgevers en met de mogelijkheden in het beroepsonderwijs. Wij willen dat alle kinderen
in de gemeente minimaal één keer een bezoek brengen aan het Talentperron om zo te
ontdekken waar hun interesses en talenten liggen.
• Wij willen dat er bij het Talentperron verschillende coaches komen: voor jongeren die hun
opleiding niet hebben afgerond en voor wie er weinig kansen zijn op werk; voor werkende
armen die in meerdere banen moeten werken om rond te komen & voor langdurig
werklozen die geen recht hebben op bijstand.
• We willen dat de WIJ-teams mensen gaan verwijzen naar het Talentperron.
• Iederz wordt omgebouwd tot een sociaal ontwikkelbedrijf. In 2023 is het nieuwe gebouw
klaar. Daar kunnen mensen nieuwe werkervaring opdoen en trainingen krijgen. Zo hoeven
ze niet terug te vallen op een uitkering, maar vergroten ze hun kansen op een duurzame
werkplek. Hier krijgen ze ook de mogelijkheid om een volgende stap naar werk bij een
reguliere werkgever te zetten.
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Herstel na corona
• De coronacrisis bezorgt de economie flinke schade. De impact op de werkgelegenheid is in
veel sectoren groot, zoals bij sociale en creatieve ondernemers, de cultuursector, de
detailhandel, de horeca en de evenementensector. Vooral ondernemers in de binnenstad,
jongeren met tijdelijke banen en zzp’ers zijn hard geraakt.
• De PvdA steunt de maatregelen uit de herstelagenda van de gemeente. Daarmee willen we
herstellen wat corona kapot heeft gemaakt aan het oude normaal. Tegelijkertijd is het voor
ons ook een kans om toe te werken naar een beter normaal. Zo wordt onder andere een
extra investering van 3,5 miljoen euro gedaan; worden ondernemers ondersteund door
bijvoorbeeld digitale initiatieven als WarenhuisGroningen.nl; komt er bij de gemeente één
punt voor hulp om- en bijscholing en steun bij schuldsanering en wordt in de creatieve
industrie gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe projecten.
Inzetten op maatwerk en vertrouwen in de bijstand
• We vinden dat mensen in hun eigen wijk of dorp terecht moeten kunnen als ze aanspraak
maken op bijstand. In de gemeente Groningen – bijvoorbeeld in Beijum en Lewenborg –
leggen ervaringsdeskundigen de verbinding tussen de bewoners en de gemeente.
De ervaringsdeskundige wijst mensen op het Talentperron, Kansfonds, Kansrijk beroep,
Kansrijk leren en alle andere mogelijkheden waar mensen gebruik van kunnen maken.
• Wij willen dat mensen in de bijstand 500 euro per maand mogen bijverdienen, zodat ze
kunnen wennen aan werk en om hun baankansen te vergroten. Wij maken hiermee, net als
de gemeente Amsterdam, gebruik van de mogelijkheid in de wet om een uitstroompremie
te betalen als deze bijdraagt aan arbeidsinschakeling.
• De PvdA zet erop in dat de kostendelersnorm wordt afgeschaft voor jongeren tussen 21 en
27 jaar. Door deze norm gaat de bijstandsuitkering in een gezin omlaag als kinderen 21 jaar
worden. Ouders hebben hierdoor minder te besteden en kunnen hun kinderen niet
bijstaan.
• Wij willen geen straffen en boetes uitdelen aan mensen die zich zonder dat ze het weten
niet aan de regels houden in de bijstand. Bijvoorbeeld omdat niet altijd bekend is dat ze
moeten melden dat iemand iets extra’s aan ze geeft.
• De PvdA vindt dat de gemeente het gesprek aan moet gaan met mensen in de bijstand als
ze zich niet aan de regels (kunnen) houden. Wij willen dat de gemeente helpt vanuit
vertrouwen en maatwerk biedt. We houden altijd het achterliggende doel van de wetgeving
scherp in het oog, namelijk gericht zijn op meedoen en niet op tegenwerken.
• Jongeren tot 27 hebben een verplichte zoekperiode van vier weken tussen het moment dat
ze bijstand aanvragen en het moment dat deze uitgekeerd wordt. Op initiatief van de PvdA
werd die periode tijdelijk afgeschaft. We willen die zoekperiode nu definitief afschaffen.
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Naar een oplossingsgericht schuldhulptraject
• Mensen met geldzorgen hebben vaak chronische stress. Dit werkt tegen ze. Wij willen in
navolging van de gemeente Amsterdam een pauzeknop voor mensen met
betalingsproblemen invoeren. We gaan schulden bevriezen van mensen die hulp
aanvragen. Dit doen we door een collectieve regeling af te sluiten met de belangrijkste
schuldeisers, bijvoorbeeld woningcorporaties, energiebedrijven en de telecomsector. De
Groningse Kredietbank sluit vervolgens een akkoord met de schuldeisers en neemt het
restant van de schulden over.
• Wij willen dat mensen met kleinere schulden – tot vijfduizend euro – direct een lening bij
de Groningse Kredietbank kunnen afsluiten. Die kunnen ze in termijnen afbetalen, tegen
een heel laag rentepercentage.
• Wij willen de mogelijkheden voor het overnemen van problematische schulden door de
gemeente/Groningse Kredietbank uitbreiden. Mensen krijgen daardoor te maken met
slechts één schuldeiser en worden geholpen om hun financiën op de orde te brengen en
geen nieuwe schulden te maken.
• Goede ondersteuning voor gezinnen met geldzorgen vermindert stress en bevordert het
positief opvoeden en de ouder-kind relatie. Wij willen aansluiten bij wat ouders zélf aan
oplossingen bedenken en bij de competenties die zij hebben. Wij vinden het hierbij ook
belangrijk ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen van levensvaardigheden, zoals het
omgaan met stress, het vragen van hulp, kunnen plannen, creatief denken, het reguleren
van emoties en mediawijs zijn.
Armoedebestrijding & verlichting
• We willen dat betalingsachterstanden vroeg gesignaleerd worden. We maken afspraken
met instanties als woningcorporaties, zorgverzekeraars en de Belastingdienst die
achterstanden vroeg zien ontstaan. Door deze tijdig door te geven aan de
schuldhulpverlening, kunnen grote schulden worden voorkomen.
• We willen een gemeentelijke pilot voor het kwijtschelden van kleine schulden bij jongeren.
Jongeren met schulden hebben daarbij de kans om in ruil voor werk en scholing
kwijtschelding te krijgen.
• De PvdA wil geen huisuitzettingen voor mensen die schuldhulpverlening accepteren, tenzij
de verhuurder kan aantonen dat voor de huurder een passende nieuwe woning is.
• We zetten in op armoedeverlichting. De PvdA wil dat mensen in armoede meer harde
euro’s overhouden in de portemonnee. Om dat te bereiken kijken we bijvoorbeeld, maar
niet uitsluitend, naar het verruimen van de kwijtscheldingsregelingen, de bijzondere
bijstand, de Meerkostenregeling en de Stadjerspas.
• Veel mensen met minder werk of lager betaalde banen zijn werkend arm. Wij willen
ervoor zorgen dat niemand onder het bestaansminimum komt. Wij willen daarom dat de
gemeente werkende armen een sociaal vangnet biedt.
• We zetten in op lagere vaste lasten. Een groot deel van het inkomen gaat hieraan op.
We willen energiearmoede verlichten. Dit doen we onder meer door het energiezuiniger
maken van woningen.
• We willen dat de gemeentepolis voor minima blijft bestaan en wordt versterkt. Zo zorgen
we voor lagere vaste lasten door korting op de zorgpremie voor mensen met een
minimuminkomen.
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In Groningen wonen veel kinderen in armoede. Tot de leeftijd van 15 jaar zijn dat er bijna
3200. Wij zetten ons ervoor in dat deze kinderen gezond groot kunnen worden door de
bestrijding van generationele armoede. Zo willen we juist in gezinnen die te maken
hebben met armoede, via maatwerk en met behulp van ervaringsdeskundigen kansen
creëren om daaruit te komen.
Gezinnen met veel verschillende problemen willen we helpen met één plan en één aanpak
om stapeling van indicaties door verschillende hulpverleners tegen te gaan.
We vinden het Kindpakket belangrijk. Zo krijgen ook kinderen uit gezinnen met een minder
grote portemonnee bijvoorbeeld een fiets en een laptop en kunnen ze lid worden van een
sportclub. We willen het Kindpakket daarom behouden en waar nodig uitbreiden.
Ieder kind moet mee kunnen doen aan extra activiteiten die vanuit de school georganiseerd
worden, zoals schoolreisjes en uitwisselingen. Daarom vinden we dat extra schoolkosten
zoveel mogelijk beperkt moeten worden voor ouders. En de vrijwillige bijdrage voor ouders
moet ook echt vrijwillig zijn.
We willen een sport- en cultuurfonds voor volwassenen, in navolging van het Jeugdfonds
Sport en Cultuur.
We willen de bekendheid van alle armoederegelingen, zoals het Kindpakket, aanzienlijk
vergroten, zodat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, er een beroep op kan doen.
Anticonceptie en menstruatieproducten moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor
mensen met een kleine portemonnee. We willen daarom stimuleren dat gebruikgemaakt
wordt van de mogelijkheden die hiervoor bestaan binnen de bijzondere bijstand.
Wij willen dat de gemeente, in samenwerking met het bedrijfsleven, op de Stadjerspas een
bedrag zet waarmee meisjes en vrouwen gratis maandverband en tampons kunnen halen.

Meer werk door het faciliteren van ondernemers
• Het bedrijfsleven is een belangrijke ader van de gemeentesamenleving. Wij willen
investeren in de regionale economie en in innovatie. Wij willen dat de gemeente het
voortouw neemt en een grote rol speelt bij het versterken van de lokale economie. Zo
zorgen we voor een aantrekkelijk klimaat voor kleine en middelgrote ondernemers, met als
doel het creëren van meer werkgelegenheid.
• Om het midden- en kleinbedrijf (mkb), start-ups en scale-ups te ondersteunen, stimuleren
we innovatiehubs in samenwerking met mbo en hbo.
• Startups met een duurzaam product hebben een aanzwengelend effect op de
werkgelegenheid. De PvdA wil dat de gemeente ze helpt om door de eerste moeilijke jaren
heen te komen. Denk hierbij niet alleen aan startende IT- of technologiebedrijven, maar ook
aan de maakindustrie en dienstverlening en impactondernemingen.
• Samen met het bedrijfsleven streven we naar diversiteit en strijden we tegen
arbeidsmarktdiscriminatie.
• Wij stimuleren werkgevers bij de aanpak van laaggeletterdheid. Wij willen dat de gemeente
zelf het goede voorbeeld geeft door eigen werknemers te helpen met de nodige scholing
in lees- en schrijfvaardigheid.
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De PvdA wil vooral bedrijven faciliteren die maatschappelijke impact hebben. Daarbij gaat
het om bedrijven die a. bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen die extra
ondersteuning nodig hebben en b. aan een gezondere leefomgeving. Wij zijn een
voorstander van de afspraken die de gemeente met partners als kennisinstellingen en
andere bedrijven heeft gemaakt om deze bedrijven te versterken.
Impactondernemers ondersteunen we bij het werven, selecteren en begeleiden van
mensen met een functiebeperking en die moeilijk meekomen op de harde arbeidsmarkt. In
samenwerking met werkgeversorganisaties geven we goede voorlichting over beschikbare
instrumenten daarvoor. Daarnaast willen we dat de gemeente ontmoetingen organiseert
tussen ondernemers zodat ze van elkaar kunnen leren.
Wij stimuleren vormen van open hiring. Dat betekent dat mensen aan de slag kunnen in
een bedrijf zonder sollicitatie, opleiding of ervaring. Gemotiveerde werknemers komen zo
op hun plek en kunnen daar verder begeleid en opgeleid worden.
De PvdA wil dat middelen beschikbaar gesteld worden om goedkope bedrijfsruimtes te
creëren waar ondernemers met maatschappelijke impact een werkplek hebben.

Goed werk door inkoop en aanbestedingen
• Groningen is koploper in Nederland op het gebied van inkoop en aanbesteden van
producten en diensten bij ondernemers met impact op de werkgelegenheid in de regio en
op de leefomgeving via het social return beleid. De PvdA heeft dit altijd gestimuleerd en we
blijven dat doen.
• In alle aanbestedingen die zich daarvoor lenen, geven we de voorkeur aan Groningse
ondernemers die kunnen laten zien dat ze een goede impact hebben op de lokale
omgeving, duurzaamheid en sociaal werk. Daarnaast willen we dat de realisatie van
stageplekken wordt meegewogen, net als eerlijk belasting betalen door ondernemers.
• We knippen opdrachten zoveel mogelijk op, zodat kleine, lokale ondernemingen met
impact ook een deel van de opdracht kunnen uitvoeren.
• Wij faciliteren laagdrempelige ontmoetingen en kennismaking tussen impactondernemers,
beleidsmakers en inkopers.
• Bij leegstand in het kernwinkelgebied willen we stimuleren om gebouwen te laten
gebruiken door impact ondernemingen
De gemeente als werkgever
• We gaan voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro. We willen dat de
gemeente op alle fronten hieraan bijdraagt. We willen daarom dat de gemeente haar
uiterste best doet om van die 14 euro binnen haar eigen organisatie en opdrachten de
standaard te maken.
• We gaan het aantal flexcontracten en uitzendkrachten verminderen.
• We geven een eerlijke beloning voor stages en traineeships en vragen dat ook van de
partners met wie we zakendoen.
• Wij willen een inclusief personeelsbeleid voeren waarmee we discriminatie tegengaan en
meer diversiteit op de werkvloer bereiken.
• Bij aanbestedingen zetten we vol in op een fatsoenlijk loon en goede arbeidsvoorwaarden
voor werknemers.
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2.2.

Onderwijs

Groningen is een plek vol kansen om je te ontwikkelen en om een goed en gelukkig leven op te bouwen.
Onderwijs staat aan de basis van het leven van elke Groninger. Op goed onderwijs van de beste leraren
kun je voortbouwen, je talenten ontwikkelen en ontdekken wie je bent. Je leert kinderen en studenten
uit alle hoeken van de samenleving kennen en komt zo tot nieuwe inzichten. Dat begint al op de
voorschoolse opvang, het is essentieel in het basisonderwijs en het gaat door op de middelbare school
waar leeftijdsgenoten elkaar tegenkomen. Én Groningen is een echte studentenstad. Op onze mbo- en
hbo-instellingen en op de universiteit worden studenten zelfstandig, leren ze zichzelf kennen en zetten
ze de eerste stappen in het vinden van een uitdagende baan.
Het onderwijs in Nederland is goed geregeld. Toch zien we de laatste jaren steeds meer problemen
ontstaan. Er wordt landelijk steeds minder geïnvesteerd in onderwijs. Leraren van basisscholen
verdienen niet genoeg; voor hen is het vaak moeilijk om in de stad te blijven wonen. Er is te weinig
ruimte om aandacht te geven aan leerlingen die dat het hardst nodig hebben. In Groningen worden
verschillen tussen kansrijke en kansarme scholen steeds zichtbaarder. In armere wijken hebben
kinderen het vaak minder goed dan in andere wijken van de stad. Ze hebben vaak niet de kans om hun
volle potentie te gebruiken, zoals dat in andere wijken en dorpen in de gemeente wel het geval is. Dit
kan je terugzien in hun schoolresultaten en daarmee ook in hun vervolgonderwijs dat daardoor lager
uitpakt. In het middelbaar onderwijs worden leerlingen vaak te vroeg ingedeeld op niveau, waardoor ze
niet hun volle potentie kunnen benutten. Er is kortom sprake van tweedeling in het onderwijs. Niet
iedereen krijgt dezelfde kansen om alles uit zichzelf te halen.
Daar wil de PvdA tegen strijden. Wij vinden dat waar je wieg staat, niet moet bepalen waar je heengaat.
Iedereen heeft recht op dezelfde kansen en het onderwijs dient daarin een belangrijke rol te spelen. De
afgelopen periode hebben we al geïnvesteerd in betere schoolgebouwen en meer kansen voor kinderen
om zich te ontwikkelen, juist op plekken waar kinderen dat het hardste nodig hebben. Daar willen we
mee doorgaan. Daarom zetten we fors in op kansengelijkheid in het onderwijs. De moeilijkste scholen
verdienen juist de beste leraren. Kinderen, scholieren en studenten zijn de toekomst van onze wijken
en dorpen. Daarom verdient het onderwijs onze aandacht en onze middelen. Want zo investeren we
ook in de toekomst van onze samenleving.
De eerste stappen buiten de deur
• Wij willen dat elk kind naar de opvang of de peuterspeelzaal kan gaan. Ook als ouders een
kleine portemonnee hebben. We vinden kinderopvang een publieke basisvoorziening. We
willen daarom dat de gemeente met geld bijspringt als ouders geen aanspraak kunnen
maken op betaalbare kinderopvang via de kinderopvangtoeslag of andere regelingen. Op
initiatief van de PvdA gebeurt dat nu al voor 16 uur. We willen dit aanbieden aan alle
kinderen vanaf 2 jaar.
• De PvdA vindt het belangrijk dat de overstap naar basisonderwijs vanaf kinderopvang en
peuterspeelzaal zo klein mogelijk is. We willen daarom in blijven zetten op de
Vensterschool, zodat kinderen in hetzelfde gebouw blijven en voorzieningen als een
jeugdarts en jongerenwerker ook altijd dichtbij zijn.
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We willen Vensterscholen stimuleren een goed naschools programma aan te bieden waar
kinderen uit de wijk die naar andere scholen gaan, ook gebruik van maken. Zo komen
kinderen van verschillende scholen met elkaar in aanraking.

Sterke basisscholen in sterke wijken en dorpen
• We willen het aantal brugfunctionarissen uitbreiden, zodat kinderen op alle scholen met
veel leerlingen met een achterstandssituatie extra hulp kunnen krijgen. Brugfunctionarissen
zorgen er op veertien basisscholen in de gemeente voor dat kinderen uit gezinnen met een
laag inkomen dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen als hun klasgenootjes door
bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden op het gebied van sporten of muziekles.
• We vinden het belangrijk dat kinderen les krijgen in goede, gezonde en mooie
schoolgebouwen. Daarnaast versterken goede schoolgebouwen de gemengde wijken en
gaan ze tweedeling tegen. Daarom zetten we het Integraal Huisvestingsplan onderwijs
onverminderd voort en investeren wij 400 miljoen voor vernieuwing van schoolgebouwen.
Daar willen we in de komende jaren ook vol op blijven inzetten.
• De PvdA vindt het belangrijk dat kinderen kunnen spelen in - en leren over - de natuur.
Daarom willen we dat bij het renoveren van bestaande en bij de bouw van nieuwe
schoolgebouwen geïnvesteerd wordt in groene ruimte bij de scholen, bijvoorbeeld door
schoolpleinen te vergroenen.
• In onze dorpen hebben basisscholen een belangrijke centrumfunctie. We vinden het
daarom belangrijk dat de scholen in dorpen zo veel mogelijk openblijven. Kinderen moeten
op school kunnen gaan in het dorp waarin ze wonen.
• We zien dat basisscholen in de knel komen, omdat er te weinig leraren zijn. Dit is een
zorgwekkende ontwikkeling, omdat het direct impact heeft op de ontwikkeling van
kinderen. We willen daarom dat de gemeente inzet op creatieve oplossingen voor het
lerarentekort en deze problematiek bij het Rijk blijft aankaarten.
Brede en gemengde middelbare scholen
• Kinderen moeten alles uit zichzelf kunnen halen. Daarom zetten wij in op de brede brugklas
om de overgang van de basisschool naar de middelbare school soepeler te laten verlopen
en drempels tussen niveaus te verlagen. Zo worden leerlingen in een minder vroeg stadium
ingedeeld en hebben ze meer kansen om hun potentie te benutten. Wij willen daarbij de in
Amsterdam ingevoerde bredebrugklasbonus voor scholen met een brede brugklas ook in
Groningen doorvoeren om dit te stimuleren.
• Het is goed dat kinderen van verschillende lesniveaus elkaar blijven tegenkomen. We willen
daarom stimuleren dat scholen meerdere niveaus aanbieden in hetzelfde gebouw.
• We willen niet dat havo & vwo-scholen alleen in de binnenstad zitten en vmbo-scholen in
de armere wijken van de stad. Bij nieuwe gebouwen voor scholen willen we daarom
rekening houden met de plaats van die scholen. Ons uitgangspunt is gemengde scholen in
gemengde wijken.
• Vrijwilligerswerk is een goede manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Daarom
willen we samen met scholen en Link050 scholieren stimuleren om vrijwilligerswerk te doen
om betere keuzes te maken voor hun toekomst en een steentje bij te dragen aan de
gemeente.
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Kansengelijkheid in het basis- en middelbaar onderwijs
• De PvdA wil dat geen kind zonder ontbijt naar school gaat. Op sommige scholen in
Groningen overkomt dit de helft van de kinderen. We willen daarom afspraken maken met
scholen en bedrijven in de omgeving - bijvoorbeeld supermarkten - om ervoor te zorgen
dat er voldoende eten en drinken beschikbaar is om uit te delen aan de kinderen die dat
vanuit huis niet mee kunnen krijgen.
• Ieder kind moet mee kunnen doen aan extra activiteiten die vanuit de school georganiseerd
worden, zoals schoolreisjes en uitwisselingen. Daarom vinden we dat extra schoolkosten
zoveel mogelijk beperkt moeten worden voor ouders. En de vrijwillige bijdrage voor ouders
moet ook echt vrijwillig zijn.
• Het kindpakket vanuit de gemeente is van groot belang. Daarmee kunnen bijvoorbeeld een
noodzakelijke laptop en fiets gekocht worden, als er daarvoor thuis geen geld is. We willen
het kindpakket daarom behouden en waar nodig uitbreiden.
• Het is belangrijk dat kinderen gezond eten en dat de rest van hun leven voortzetten. We
willen daarom initiatieven voor een gezonde schoollunch stimuleren en ondersteunen.
• We zijn trots op de succesvolle invoering van de verlengde schooldag op een aantal scholen
naar initiatief van de PvdA. Daarom willen we dit verder uitbreiden. Op deze manier volgen
steeds meer kinderen een programma bovenop de normale lessen waardoor ze meer
ontwikkelingskansen krijgen door middel van leuke activiteiten om hun nieuwsgierigheid te
wekken. We willen de verlengde schooldag eerst invoeren in de wijken waar kinderen dat
het hardst nodig hebben. De PvdA zet in op een programma van vijftig weken.
• De PvdA wil dat het standaard wordt dat er tijdens de zomer activiteiten voor sport en spel
aangeboden worden aan kinderen op de basis- en middelbare school. Het initiatief ‘De
Onvergetelijke Zomer’ wordt wat ons betreft, daarom de standaard met financiering van
de gemeente.
• We vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met de lokale en nationale democratie.
We willen daarom dat ieder kind in zijn basis- of middelbareschooltijd een keer naar het
stadhuis of de Tweede Kamer is geweest. We willen dat de gemeente dit stimuleert en
ondersteunt waar dat nodig is.
• De PvdA wil dat de overgang van basisschool naar middelbare school zo soepel mogelijk
verloopt en voorkomen dat kinderen uit een kansarme omgeving in het diepe vallen. We
willen daarom een beter contact realiseren tussen het primair en secundair onderwijs.
Brugfunctionarissen hebben vaak goed zicht op deze kinderen en verdienen dan ook een
belangrijke rol om mogelijke hobbels op de weg vooraf te zien en uit de weg te ruimen.
• Kinderen die huiswerkbegeleiding nodig hebben, moeten dat kunnen krijgen. Helaas is dit
lang niet altijd een mogelijkheid voor ouders met een kleine portemonnee. De PvdA wil dat
de gemeente financieel bijspringt als dat nodig is.
• Elke thuiszitter is er één te veel. Ieder kind heeft recht op een passende plek in het
onderwijs; daarom zal de PvdA zich inzetten om de doelstellingen van het Thuiszitterspact
te verwezenlijken, zodat er in 2024 geen thuiszitters meer zijn.
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Deurbroezen op ’t mbo, hbo en wo
• De PvdA is voorstander van het opzetten van een mbo-campus. Op zo’n plek wordt mboonderwijs gecombineerd met verschillende bedrijven en fijne plekken om te verblijven. Het
mbo in Groningen verdient zo’n aantrekkelijke studieplek.
• Voor mbo-, hbo- en wo-studenten moet het al tijdens de studietijd mogelijk zijn
werkervaring op te doen als ze dat willen. Daarnaast biedt Groningen als kennisstad veel
kansen voor Stad en Ommeland bij bijvoorbeeld de energietransitie. We willen daarom
afspraken maken met bedrijven en organisaties in de regio om stageplekken beschikbaar te
stellen, zeker in de sectoren waar nu een tekort aan handen is.
• Het moet mogelijk zijn om in Groningen te blijven wonen en werken na het afronden van
een mbo-, hbo of wo-opleiding. We willen daarom dat de gemeente er werk van maakt om
bedrijven en takken van de Rijksoverheid naar Groningen te lokken.
• Veel hbo- en wo-afgestudeerden trekken naar de Randstad als ze klaar zijn met hun studie.
We willen hen juist graag behouden voor Groningen. Daarom wil de PvdA dat de gemeente
met de provincie een campagne opzet om afgestudeerden te wijzen op
carrièremogelijkheden en andere kansen in Groningen.
Tegengaan van laaggeletterdheid
• We willen laaggeletterdheid aanpakken. In de gemeente hebben 21.000 mensen moeite
met lezen, schrijven of rekenen. Een kwart van de 15-jarigen leest slecht. Iedereen moet
mee kunnen doen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Daarom willen we afspraken
maken om dit tegen te gaan, door bijvoorbeeld voorleesprogramma’s en het stimuleren
van bezoeken aan de bibliotheek.
• Wij zorgen voor een goede educatieve infrastructuur in de gemeente, waardoor deze
kwetsbare groep de scholing krijgt die bij hen past. Wij faciliteren training voor vrijwilligers.
• De PvdA komt met een aanvalsplan laaggeletterdheid en digitale vaardigheid, de gemeente
moet zich dit probleem aantrekken.

2.3.

Zorg voor elkaar

In ons sociale Groningen reiken Stadjers, studenten en dorpelingen elkaar de hand als dat nodig is. Elke
Groninger wordt een gezond en gelukkig leven gegund. We staan voor een samenleving waarin we naar
elkaar omzien. We worden steeds ouder en blijven langer gezond. Maar als jijzelf of iemand uit je
omgeving ziek wordt, dan realiseer je je pas echt hoe belangrijk gezondheid is. Iedereen heeft recht op
goede en toegankelijke zorg, niet op basis van wie je bent, maar op basis van wat je nodig hebt.
Toch zien we grote verschillen in de gezondheid van onze inwoners. Als je van het zuiden van de stad
naar het noorden fietst, daalt de levensverwachting met zes jaar en het aantal gezonde levensjaren nog
harder. Voor te veel kinderen blijkt de inzet van jeugdzorg noodzakelijk. Te vaak zijn drempels naar
goede zorg te hoog en zegeviert de goedkoopste zorg over die met de meeste aandacht en
deskundigheid.
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De PvdA vindt het belangrijk dat we zorgen voor elkaar, maar we realiseren ons dat het voor de een
gemakkelijker is om te zorgen dan voor de ander. Waar mantelzorg niet mogelijk of toereikend is,
moeten gemeente en zorgprofessionals uitkomst bieden. Zo willen we iedereen de zorg bieden die
nodig is. De afgelopen periode zetten we ons bijvoorbeeld al in voor laagdrempelige hulp voor gezinnen
met problemen. Daar gaan we mee door. Voor het leveren van kwalitatief goede zorg is maatwerk
leidend. Wij willen dat daaraan door de zorgverlener en de zorgvrager gezamenlijk invulling wordt
gegeven. Daarbij is het belangrijk dat er niet te veel verschillende hulpverleners over de vloer komen.
De beslissing welke zorg nodig is, wordt genomen door de meeste deskundige zorgprofessionals, zodat
mensen direct de zorg kunnen krijgen die nodig is.
WIJ-Teams dichtbij de mensen
• De WIJ-teams vervullen een belangrijke verbindende schakel tussen onze inwoners en
organisaties die hen zorg en ondersteuning bieden. De drempel naar de WIJ-teams moet
daarom zo laag mogelijk zijn. Iedereen dient ze gemakkelijk te kunnen vinden en binnen te
kunnen komen.
• Het is belangrijk dat elk WIJ-team mensen ondersteunt bij het aanvragen van zorg en helpt
bij de papieren rompslomp.
• Wij vinden het belangrijk dat beslissingen over indicaties voor zorg en ondersteuning door
de WIJ-teams sneller worden genomen. Mensen moeten snel de hulp krijgen die ze nodig
hebben.
• We vinden het belangrijk dat WIJ op voor het publiek toegankelijke wijze jaarlijks
verantwoording aflegt over de kwaliteit van de uitvoering van haar taken.
Wmo-ondersteuning waarbij maatwerk centraal staat
• De eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is voor iedereen 19 euro. Het
lijkt erop dat dit betekent dat iedereen ook recht heeft op hulp en ondersteuning, terwijl
het doel juist is om mensen bij te staan die zelf geen financiële middelen hebben om
hiervoor te betalen. Wij vinden het belangrijk om dit doel van solidariteit voor ogen te
houden. Daarom willen we een inkomenstoets invoeren om te beoordelen of mensen in
aanmerking komen voor de Wmo.
• We willen dat zorgprofessionals kijken naar de persoonlijke omstandigheden van mensen
om zo maatwerk te bieden. Daarbij wordt bijvoorbeeld meegenomen of er familieleden of
anderen in het netwerk zijn die ondersteuning kunnen bieden, of een partner werkt en hoe
de tijdsbesteding van kinderen is.
• Kinderen hebben recht op vrije tijd en ontspanning in gezinnen waar veel zorg nodig is. Bij
de beslissing of een gezin ondersteuning nodig heeft, is het belangrijk hiermee rekening te
houden. We willen kinderen niet overbelasten als jonge mantelzorgers, maar juist
voldoende vrije tijd en ontspanning geven.
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Overbelasting van mantelzorgers voorkomen
• Van de mantelzorgers voelt 80 procent zich tamelijk tot zwaar belast. Dit kan leiden tot een
burn-out en hoge ziektekosten. Wij willen dat mensen vroegtijdig ondersteund worden, om
overbelasting te voorkomen.
• De voorlichting op de website over ondersteuning van mantelzorg moet beter, minder
vanuit de wetgeving en de systemen, en meer vanuit wat mensen nodig hebben. Door
direct te wijzen op mogelijkheden voor huishoudelijke hulp, ontspanning en begeleiding bij
de dagelijkse zorg kunnen mantelzorgers veel beter bereikt worden.
• Wij willen dat de gemeente eenvoudige taal gebruikt op de website, zodat iedereen de
informatie kan begrijpen, ook mantelzorgers met een niet-westerse achtergrond en
laaggeletterden.
• WIJS verbindt studenten en bewoners met elkaar. Studenten van mbo, hbo en universiteit
krijgen bij WIJS de kans om iets te doen voor de gemeente en voor inwoners die hulp nodig
hebben. We willen WIJS ondersteunen en uitbreiden. Daarom willen we dat de gemeente
daar een ontmoetingspunt organiseert dat studenten koppelt aan (oudere) mensen die
hulp nodig hebben. Studentenhuizen en vriendengroepen kunnen mensen zo op vrijwillige
basis helpen. De gemeente moet middelen beschikbaar stellen voor een campagne om
studenten hiervoor te enthousiasmeren.
Wonen en zorg combineren
• Op initiatief van de PvdA wordt een goede woon-zorgvisie opgesteld, zodat er genoeg
mogelijkheden zijn voor woon-zorgvormen tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis
in, afgestemd op de behoeften van zorgvragers en hun mantelzorgers.
• Wij gaan meer levensbestendige woningen bouwen waarin wonen en zorg goed te
combineren vallen, waardoor mensen met een gerust hart ouder kunnen worden.
• Wij faciliteren de wens van ouderen om in groepen te wonen – zogenaamde Knarrenhofjes
– waardoor ze elkaar kunnen steunen, gezamenlijk zorg kunnen inkopen en samen kunnen
leven.
Jeugdzorg
• De eerste duizend dagen in het leven van een kind zijn van groot belang voor de verdere
ontwikkeling. We willen daar waar nodig goede zorg voor gezinnen, al tijdens de
zwangerschap en daarna. Met deze duizend dagen-aanpak gaan we voor een kansrijke start
voor ieder kind.
• In Groningen maken bijna vijfduizend kinderen gebruik van Jeugdzorg. Voor de PvdA is het
belangrijk dat jongeren zelf centraal staan in de Jeugdzorg. We vinden het daarom
belangrijk dat in het geval van Jeugdzorg niet over maar met jongeren in gesprek wordt
gegaan.
• Kinderen verdienen snel de juiste hulp. We willen wachtlijsten voorkomen en we willen dat
hulp op een eenvoudige manier kan worden aangevraagd en geregeld. Zo voorkomen we
eveneens een toename in de problematiek en zwaardere hulp in een later stadium.
• We zullen blijven strijden voor voldoende budget voor de Jeugdzorg om die op peil te
houden – ook in de richting van het Rijk – om zo te zorgen voor voldoende
zorgmedewerkers en kwaliteit. We willen dat het geld terecht komt bij de uitvoering van de
jeugdzorg en dat overhead en organisatiekosten worden teruggebracht.
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Coaching van ouders kan ondersteunen bij de opvoeding van kinderen, waardoor
problemen kunnen worden voorkomen.
De informatievoorziening over Jeugdzorg wordt verbeterd. Er komt een meldpunt voor
hulpverleners, sportclubs en het onderwijs die toenemende radicalisering waarnemen van
jongeren met messen, gang-vorming en drillrap.
Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen niet altijd zelfstandig wonen. Het kan bijvoorbeeld
gaan om jongeren waarvan de ouders in het buitenland wonen, zodat ze niet begeleid
kunnen worden door hun ouders bij het zelfstandig wonen. Er komen levenscoaches die
zulke jongeren kunnen begeleiden.

Minder regels voor zorgprofessionals
• De wet- en regelgeving rondom zorg is complex en er komt veel bureaucratische
rompslomp kijken bij het aanvragen van zorg. De aanvraagprocedures duren te lang en het
is niet altijd duidelijk waarom de een wel bepaalde zorg krijgt en de ander niet. Mensen
moeten gemakkelijker toegang krijgen tot zorg.
• Wij gaan voor het ontschotten van de zorg. Te vaak zitten regeltjes voor financiering van
verschillende typen zorg goede ondersteuning in de weg. Wij willen dat de gemeente de
randen van de wet- en regelgeving opzoekt, zodat mensen zo weinig mogelijk merken van
deze schotten en gewoon de zorg krijgen die zij nodig hebben.
• Bij aanbestedingen voor zorg willen we dat er zo weinig mogelijk sturing wordt gegeven
aan de manier waarop zorgprofessionals hun werk doen. We staan voor maatwerk en
willen niet nog meer complexe regels toevoegen. Wij vinden het belangrijk dat
professionals in de zorg de ruimte krijgen om zelf invulling te geven aan de zorg en dat zij
vertrouwen krijgen.
Geen marktwerking, maar samenwerking in de zorg
• Te vaak draait het bij de inkoop van zorg om de laagste prijs. Dit gaat ten koste van kennis,
ervaring en expertise die nodig zijn om de beste zorg te leveren. Wij kiezen voor minder
marktwerking en meer kwalitatief goede zorg die dichtbij de mensen staat. Dat moet
leidend zijn bij aanbestedingen.
• We willen zorg minder organiseren op basis van aanbestedingen en meer door
samenwerking . Daarvoor kijken we onder andere naar de publieke inrichting van de
gemeentelijke zorgtaken.
• In de coronacrisis hebben de Groningse ziekenhuizen, GGD, huisartsen en andere
zorginstellingen heel nauw samengewerkt. Waar normaal gesproken sprake is van
concurrentie bleek nu samenwerking noodzakelijk en bovendien vruchtbaar en mogelijk.
Wij willen dat de gemeente bij het Rijk opteert voor een pilot waarin de Groningse
ziekenhuizen, GGD, huisartsen en andere zorginstellingen onder de paraplu van één
regionale zorgautoriteit samenwerken om de publieke gezondheid te verbeteren en waarbij
nauw wordt samengewerkt met instellingen in de noordelijke provincies.

24

2.4.

Diversiteit en inclusiviteit

Groningen barst van de diversiteit in mensen en ideeën. Dat maakt ons sterk. Het is belangrijk dat elke
inwoner van onze gemeente zichzelf kan zijn. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om zichzelf te
ontdekken en ontplooien. Verschillende mensen met verschillende inzichten dragen bij aan een sterke
en verbonden samenleving. De indrukwekkende wereldwijde Black Lives Matter-protesten, overal op
de wereld vorig jaar, werden ook in ons Groningen gevoeld. Ze vroegen aandacht voor de rol die
discriminerende structuren in onze samenleving spelen. Daarom strijden we tegen racisme,
discriminatie en andere vormen van uitsluiting. Zowel bewuste als onbewuste discriminatie op leeftijd,
geslacht, afkomst, religie, levensovertuiging, handicap en seksuele geaardheid zijn voor ons
onacceptabel. Daarom spraken we ons daar de afgelopen periode al hard over uit. Daar gaan we mee
door. Ook zijn we ons bewust van discriminatie op de woningmarkt en bestrijden we die actief. Samen
met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen streven we naar diversiteit en strijden we tegen
arbeidsmarktdiscriminatie.
•
•
•

•
•

•

•

Woningbemiddelingsbureaus die geen serieus antidiscriminatiebeleid hebben, krijgen geen
verhuurdersvergunning als het aan de PvdA ligt.
Bureaus voor de externe inhuur van personeel die geen serieus antidiscriminatiebeleid
voeren, worden door de gemeente niet meer ingehuurd.
We willen een keurmerk tegen discriminatie. Daarmee komt er een laagdrempelig online
meldpunt waar discriminerende uitgaansgelegenheden en verenigingen aangemeld
kunnen worden. Burgemeester en politie kunnen zodoende overtreders aanpakken. Wie
discrimineert, kan zijn exploitatievergunning verliezen.
De gemeente dient hierin zelf het goede voorbeeld te geven en als werkgever een inclusief
personeelsbeleid voeren om meer diversiteit te bereiken.
Wij willen dat mensen met een fysieke functiebeperking zelfstandig alle publieke gebouwen
kunnen bezoeken. We willen voorkomen dat mensen deze gebouwen niet met hun eigen
vervoersvoorziening kunnen bezoeken. Wij willen dat de gemeente, samen met mensen
met een functiebeperking, de eigen gebouwen in de komende vier jaar controleert en, waar
nodig, toegankelijker maakt en dat er een check op bereikbaarheid, toegankelijkheid en
bruikbaarheid komt bij nieuwe gebouwen. Bij nieuwe openbare gebouwen wordt in een
zeer vroeg stadium samen met ervaringsdeskundigen gekeken naar de bereikbaarheid,
bruikbaarheid en toegankelijkheid.
Wij willen op de website van de gemeente en bij de gemeentelijke loketten voor iedereen
toegankelijke informatie. Dit betekent helder en eenvoudig taalgebruik, toegankelijk voor
blinden, slechtzienden en doven. Mensen moeten voor hen bestemde informatie snel
kunnen vinden. Informatie wordt niet beschreven vanuit wet- en regelgeving, maar vanuit
de behoeften van mensen.
Iedereen op straat dient zich veilig te voelen. Zeker voor vrouwen, of leden van de
LGBTQI+-gemeenschap is dat nu niet altijd het geval. Zij worden nageroepen of ernstig
lastiggevallen. De gemeente en politie moeten zich inzetten om straatintimidatie in
Groningen te voorkomen. De gemeente komt in samenwerking met (maatschappelijke)
partners met een ambitieus actieplan om sexuele- en straatintimidatie uit te bannen in de
gemeente Groningen
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Om daadwerkelijk iedereen gelijke kansen te bieden om mee te doen aan sport is een
inclusief sportklimaat nodig. De PvdA wil samenwerken met organisaties zoals Geef
Racisme de Rode Kaart, de John Blankenstein Foundation (LGBTQI+) en Stichting Life Goals
om dit te bewerkstelligen.
Transpersonen die bij de gemeente werken, krijgen recht op transitieverlof, bijvoorbeeld
voor medisch onderzoek. Met sociale partners stimuleren we het recht hierop bij andere
werkgevers.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente zorgvuldig is in de communicatie met mensen
met een functiebeperking. Niet over mensen praten, maar met mensen. Elk mens verdient
het om serieus genomen te worden.
We willen dat de gemeente van Keti Koti een feestelijke dag maakt.
Groningen heeft als handelsstad een rol gespeeld in de slavenhandel. We willen meer
aandacht voor het slavernijverleden van Groningen. We steunen maatschappelijke
initiatieven die hieraan bijdragen.
We stimuleren dat rondleidingen door de stad aandacht schenken aan het
slavernijverleden.
Samen met het bedrijfsleven streven we naar diversiteit en strijden we tegen
arbeidsmarktdiscriminatie.
Discriminatie op de woningmarkt is onacceptabel en moet ook een reden zijn om een
verhuurdersvergunning in te trekken. Wij willen buitenlandse inwoners – zoals studenten –
helpen om discriminatie uit te bannen.
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3. Hoe stimuleren we het
bruisende karakter van
Groningen?
Groningen bruist van de energie en creativiteit. Dat willen we graag zo houden én daar willen we in
investeren. Wij hebben ambitieuze plannen om de Groninger cultuur, sportwereld en het
studentenleven ook de komende jaren positieve impulsen te geven. Dit hoofdstuk laat zien hoe wij dat
gaan doen.

3.1.

Cultuur

Je nieuwe idool vinden op Eurosonic Noorderslag of helemaal uit je dak gaan bij Paradigm. De zomer
van je leven beleven bij Noorderzon of je buren leren kennen met De Wijk De Wereld. Een prachtig
kunstwerk vinden bij de Biotoop om vervolgens opgeslokt te worden in de verhalen in het Forum of bij
VRIJDAG je talent te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn eindeloos, en dat is wat Groningen zo mooi
maakt. Wij zijn trots op onze iconen zoals het Groninger Museum en juist ook op de kleinere instellingen,
gezelschappen en individuele kunstenaars die Groningen tot de echte Kunst- en Cultuurstad maken die
zij is.
De culturele sector is van groot belang voor onze Stadjers, studenten en dorpelingen. Cultuur is
beschaving. Het geeft onze inwoners de mogelijkheid anderen te ontmoeten en hun creatieve talenten
te ontwikkelen. Het is belangrijk voor de leefkwaliteit en bepalend voor de aantrekkelijkheid van
Groningen. Bij uitstek hebben kunst en cultuur de gave om een dialoog te laten plaatsvinden en dragen
ze bij aan het overbruggen en helpen begrijpen van verschillen. Het verbindt, raakt en geeft plezier.
Maar culturele voorzieningen staan ook onder druk. Zeker in onze dorpen zijn ze soms lastig open te
houden. En voor mensen met een kleine portemonnee zijn kunst en cultuur lang niet altijd bereikbaar.
Wij willen investeren in de artistieke waarde van kunst en cultuur die voor ons voorop staat. De invulling
van de artistieke waarde is primair aan culturele instellingen en initiatieven, samen met het publiek. Wij
willen dat de gemeente faciliteert en stimuleert. Kunst en cultuur moeten voor iedereen toegankelijk
zijn en makers verdienen een eerlijke beloning. In de dorpen verdienen initiatieven extra aandacht om
overeind te blijven.
Fysieke, financiële en mentale drempels verlagen

•

We willen de huidige culturele instellingen minimaal behouden. Daarbij is er ruimte om
kritisch te kijken naar de bedrijfsvoering en moet er ruimte zijn voor nieuwe initiatieven.

•

Wij brengen cultuur naar de wijken en dorpen met projecten zoals De Wijk de Wereld. De
gemeente maakt het mogelijk dat De Wijk de Wereld elk jaar met een wijk de
Stadsschouwburg intrekt om letterlijk theater, dans en muziek voor en door buurtbewoners
te maken.
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Wij willen dat de cultuurcoaches van VRIJDAG behouden blijven. Deze professionals met
een hart voor cultuur brengen mensen en organisaties bij elkaar. Binnen de wijken en
daarbuiten. Dit werk, het welzijnswerk en buurtactiviteiten die aansluiten bij de behoeften
van bewoners, willen wij uitbreiden en versterken. Het budget voor cultuurcoaches willen
we dan ook verhogen.
Theater, dans, muziek en andere creatieve gezelschappen moeten laagdrempelig gebruik
kunnen maken van buurthuizen. Daar stellen we buurt- en dorpshuizen toe in staat.
Wij willen met een inhoudelijke impuls de populariteit van buurthuizen stimuleren. Dat
doen we door in te zetten op diversiteit binnen de besturen en (buurt-)activiteiten en door
meer budget te realiseren voor deze buurtactiviteiten.
Ook nieuwe Groningers verdienen het een plekje te vinden in onze stad en dorpen. Cultuur
kan hierbij een belangrijke rol spelen. Wij willen dat de gemeente initiatieven die hieraan
bijdragen – zoals bijvoorbeeld Bab ad-daar – ondersteunt en stimuleert.
Door de Sport- en Cultuurhopper kan nu iedereen in Groningen kennismaken met
verschillende culturele en sportieve cursussen en ontdekken wat men leuk vindt. Dit willen
wij continueren en het gebruik stimuleren.
Wij willen dat ieder kind kan deelnemen aan muziek- of dansles, schilderen, theater of
andere creatieve en culturele activiteiten. Daarvoor zijn voorzieningen zoals de Stadjerspas
en het Jeugdfonds sport en cultuur cruciaal. Hiermee kan contributie en lesmateriaal
betaald worden voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld. Waar nodig
breiden we deze voorzieningen uit en vergroten we de bekendheid en het gebruik.
Wij willen dat de gemeente actief gebruik gaat maken van de Kultuurcentrale – het platform
waar alle Groningers die willen meedoen aan cultuur, in contact met elkaar kunnen komen.
Zo kan informatie makkelijker verspreid worden en kan er van elkaar geleerd worden.

Jongeren in aanraking laten komen met cultuur, talentontwikkeling en een bruisend
Groningen
• Cultuureducatie is niet alleen leuk, maar ook enorm goed voor de ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Daarom willen we blijven investeren in binnenschools aanbod, zoals
het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK), en willen we leerkrachten stimuleren
deel te nemen aan het programma. Zo krijgen duizenden leerlingen les in kunst, cultuur en
erfgoed.
• De verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie dient verbeterd te
worden. Cultuurcoaches kunnen helpen ook buiten school aansluiting te vinden bij cultuur.
Daarnaast zetten wij vol in op de verlengde schooldag en de naschoolse programma’s met
daarin een centrale plek voor cultuur.
• Jonge en nieuwe kunstenaars kunnen in Groningen goed starten; daar blijven wij ons voor
inzetten. De stap naar structurele financiering voor deze groep om zich volledig te
ontwikkelen als professioneel kunstenaar en daarmee in eigen levensonderhoud te
voorzien, is alleen lastig. Daarom willen wij dat de gemeente hierin bijspringt. Wij willen dat
de gemeente amateurs (financieel) helpt, via talentontwikkeling, de stappen naar
professioneel kunstenaar te zetten.
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•

Festivals zoals ESNS en Noorderzon dragen bij aan de reputatie van Groningen als cultureel
centrum van het noorden. Ze zorgen ervoor dat mensen hier willen wonen en vergroten de
saamhorigheid. Juist ook kleinere festivals zijn hiervoor essentieel, daarom willen wij
inzetten op diversiteit en variëteit, zodat er voor ieder wat wils is.
De Drafbaan in het Stadspark gaat ontwikkeld worden tot evenemententerrein voor een
groot publiek als aanvulling op het aanbod van Martiniplaza en de Oosterpoort. Wij zien
hier veel kansen voor Groningen, maar letten ook scherp op de belangen van de
omwonenden om (meer) overlast te voorkomen.

Voldoende plekken voor kunstenaars, eigentijdse voorzieningen en bescherming van
erfgoed
• De Oosterpoort is toe aan vervanging, maar Groningen zonder groot muziekcentrum is
ondenkbaar. Daarom gaan wij voor de bouw van een nieuw muziekcentrum in het
Stationsgebied als opvolger van de Oosterpoort. Daarbij willen wij dat het nieuwe
muziekcentrum aansluiting zoekt bij het onderwijs en de amateurkunsten, en een impuls
geeft aan het nieuw te ontwikkelen Stationsgebied.
• Het kunnen organiseren van grote evenementen is van economisch, sociaal en cultureel
belang. Door Martiniplaza te verbouwen creëren we extra ruimte voor sport, theater,
beurzen en congressen en maken we Martiniplaza weer toekomstbestendig.
• Het nieuwe Forum heeft een fantastische start gemaakt: meer dan een miljoen mensen
sloten het Forum in hun hart en ook het aantal bibliotheekleden nam fors toe. We moeten
ook het belang van de bibliotheek in de buurt niet vergeten. Wij gaan voor het behoud van
bibliotheken in de wijken en dorpen.
• Er is steeds minder betaalbare ruimte voor kunstenaars beschikbaar. Bijvoorbeeld doordat
panden steeds meer waard worden waardoor ateliers vaak verdwijnen. Als een atelier
ergens weg moet, wil de PvdA dat er gezorgd wordt voor een alternatief. Bovendien willen
wij dat er voldoende creatieve broedplaatsen beschikbaar zijn in onze gemeente. Daarom
is het van groot belang dat de Biotoop in Haren behouden blijft en niet verkwanseld wordt
aan vastgoedbeleggers.
• De monumenten in onze stad en dorpen laten onze geschiedenis zien en zorgen voor het
behoud van de verhalen van ons verleden. Daarom willen wij de samenwerkingsverbanden
van het Groninger Monumentenfonds uitbreiden en ons gebouwd erfgoed beschermen.
Daarom voegen we veel gebouwen toe aan onze beschermde erfgoedlijst en zien we
middels extra handhaving streng toe op bescherming hiervan – zie daarvoor ook de
Groninger Pandbrigade in hoofdstuk 1.
• Wij willen met kunst in de openbare ruimte verwijzen naar ons historisch verleden en alle
Groningers met het nieuwe Museum aan der A nog meer verbinden met hun geschiedenis.
Een duurzame culturele sector
• Wij willen onze cultuursector die hard getroffen is door de coronacrisis, overeind houden
en versterken. Daarom zorgen we ervoor dat we de uitdagingen en kwetsbaarheden die er
al waren, het hoofd bieden.
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3.2.

Wij koesteren onze Rijksgesubsidieerde instellingen zoals het NNO, het NNT en Club Guy &
Roni, maar ook op de andere kleinere professionele culturele instellingen. Groningen kent
een rijk cultureel leven en daar mogen we meer dan trots op zijn. Dat zijn we ook op iconen
zoals het Groninger Museum en het Forum dat in korte tijd door Groningers in het hart is
gesloten. We willen dat dat met een uitdagende en onderscheidende programmering ook
zo blijft.
Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt hoe erg we cultuur in ons leven missen als we
er niet heen kunnen. Daarnaast is de kwetsbaarheid van de sector ook pijnlijk duidelijk
geworden. Juist de diversiteit van het culturele klimaat in Groningen is wat onze gemeente
zo mooi maakt. Wij willen onze instellingen overeind houden – juist ook de kleinere – en
helpen zolang het nodig is.
Wij willen de verantwoordingsdruk bij subsidieverlening verlichten. Als je het goed doet,
hoef je je minder vaak te verantwoorden. Met langlopende subsidies beogen we bovendien
meer zekerheid te geven. We houden daarbij wel oog voor voldoende financiële ruimte
voor vernieuwing.
Wij kiezen ervoor de cultuurpijlers voor langere tijd financiering te geven. Als voortrekkers
in hun cultuurdiscipline moeten ze zorgen voor meer samenhang en afstemming binnen de
verschillende sectoren van de cultuur. Het is voor ons belangrijk dat het geld echt bij de
sector terechtkomt. Juist de kleinere instellingen zouden moeten profiteren van deze
middelen.
Achter de rijkdom van onze kunst en cultuur schuilt helaas te vaak de armoede van de
makers. Wij willen dat de makers van kunst en cultuur een eerlijke beloning voor hun werk
krijgen. De fair practice code – een eerlijke beloning – is dan ook belangrijk bij
subsidieverlening.

Sport en bewegen

Groningen is de op zes na sportiefste gemeente van Nederland. Daar zijn we trots op. Want sport en
bewegen zijn niet alleen ontzettend gezond, maar maken ook gelukkig. De een fietst het liefst door onze
mooie Ommelanden, de ander rent kilometers door de stad. Weer anderen gaan liever een potje
voetballen of basketballen en ervaren zo de verbindende kracht van teamsporten. Veel Groningers zijn
al in beweging en ervaren de verbindende kracht van sport.
Sport zit er niet bij iedereen in gebakken. Dat komt ook omdat niet iedereen dezelfde kansen heeft om
te gaan sporten en te bewegen. Daarom zetten wij in op meer sportvoorzieningen in onze wijken en
dorpen. En stimuleren we kinderen en volwassenen om te gaan sporten. Wij willen het sportklimaat in
de gemeente versterken. De drempel om te gaan sporten moet zo laag mogelijk zijn en toegankelijk zijn
voor elke inwoner.
Sporten doen we al van jongs af aan
• Buiten spelen is een eerste stap naar een sportief leven. We willen samen met
buurtbewoners en buurtkinderen kijken waar behoefte is aan nieuwe of vernieuwde
speelplekken en hoe deze leuk, toegankelijk en veilig vormgegeven kunnen worden. Bij de
vormgeving van nieuwe wijken wordt hier expliciet aandacht aan gegeven. Dat sluit aan bij
ons initiatiefvoorstel Spelen in de binnenstad.
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We vinden dat sport een onderdeel moet zijn van de verlengde schooldag. Door middel van
de Sportwijken kan hier een invulling aan gegeven worden. Dit draagt bij aan het tegengaan
van de tweedeling en ontlast sportverenigingen en gezinnen.
Bslim is een sportief leefstijlprogramma dat zich richt op de aandachtswijken in de
gemeente. We vinden hun werk van belang om kinderen in die wijken een actieve en
gezonde leefstijl mee te geven. Vakdocenten en buurtsportcoaches spelen hierbij een
belangrijke rol. Wij willen deze kennis gebruiken om in alle wijken vakdocenten in te zetten,
zodat ieder kind gestimuleerd wordt om in beweging te komen.
Wij vinden het belangrijk dat sportcoaches geschoold worden in hun benadering van
jongeren met een licht verstandelijke beperking, autismestoornis of niet aangeboren
hersenletsel.
Voorzieningen, zoals de Stadjerspas en het Jeugdfonds sport en cultuur, zijn cruciaal.
Hiermee kunnen contributie en materialen betaald worden voor kinderen en jongeren uit
gezinnen met te weinig geld voor sport. Waar nodig, breiden we deze voorzieningen uit en
vergroten we het gebruik. Daarvoor gaan we scholen en sportvereniging stimuleren hier
actief informatie over te geven en de informatie op te nemen op hun websites, zodat alle
kinderen kunnen sporten.

De verbinding in het sporten
• Volwassenen die willen sporten, moeten net als jongeren financieel gesteund worden als
dat nodig is. In navolging van het Jeugdfonds Sport en Cultuur wil de PvdA daarom een
fonds voor volwassenen dat hieraan bijdraagt.
• Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol voor de mensen in onze wijken. We willen dat
er een meer integrale aanpak komt met de WIJ-teams en vrijwilligersorganisaties om
verbindingen te leggen en meer bewoners te bereiken.
• Veel mensen in de gemeente zijn vrijwilliger bij een sportvereniging. Juist voor diegenen die
moeilijk aan het werk komen, kan dit echt wat toevoegen aan het maatschappelijk leven.
Er moet een betere match komen tussen vrijwilligers en sportverenigingen in
samenwerking met bijvoorbeeld de WIJ-teams.
• Vrijwilligerswerk is een goede manier om de Nederlandse taal op een toegankelijke manier
te leren. Zeker bij sportverenigingen is hier veel ruimte voor. De PvdA wil sportverenigingen
helpen en stimuleren om nieuwe Groningers op te nemen in hun vereniging en hen te
helpen met de taal, te integreren en bij het opbouwen van een netwerk.
• Om in beweging te komen is het belangrijk om te weten waar je talenten liggen. Daarom
willen we de Sport- en Cultuurhopper uitbreiden en het gebruik daarvan stimuleren. Zo
kunnen alle Groningers uitvinden welke sport het beste bij hen past.
• Mensen met een fysieke of mentale functiebeperking sporten en bewegen over het
algemeen minder. Wij willen daarom inzetten op het verlagen van drempels en daar al bij
kinderen mee beginnen door in te zetten op het Special Heroes programma.
• Een veilig en positief sportklimaat is essentieel. Helaas komt ongewenst gedrag regelmatig
voor in de sport. Daarom willen we vertrouwenspersonen inzetten die ook in andere
domeinen lokaal actief zijn. Daarnaast wil de PvdA werken aan een integrale aanpak met
verenigingen, scholen, buurtsportcoaches, en het sociaal domein.
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We willen iedereen gelijke kansen bieden om mee te doen aan sport. Daarvoor is een
inclusief sportklimaat nodig. De PvdA wil samenwerken met organisaties zoals Geef
Racisme de Rode Kaart, de John Blankenstein Foundation (LGBTQI+) en Stichting Life Goals
om dit te bewerkstelligen.

Goede voorzieningen
• Het inwoneraantal van de gemeente Groningen stijgt en er komen nieuwe wijken bij. De
PvdA vindt het daarom belangrijk dat er extra sportvoorzieningen worden aangelegd.
• De PvdA komt met een investeringsplan voor gymzalen en binnensportaccommodaties.
• De 23 Groningse sportparken spelen een belangrijke rol in onze wijken en dorpen. De PvdA
wil dat de sportparken nog meer onderdeel worden van de wijk als groene sociale plekken
en de openheid en het maatschappelijk nut van de parken vergroten.
• In een vernieuwd Kardinge staat voor de PvdA toegankelijkheid centraal. Het sportcentrum
heeft een belangrijke functie in de stad. We zijn trots op de mooie ijshal en het zwembad
waar plek is voor topsport maar ook voor recreatie. Met een vernieuwing willen we de
inbedding in de omgeving verbeteren en die een upgrade geven.
• De verduurzamingsopgave vertaalt zich ook naar de sport. Hier is het streven een CO₂reductie van 95% bij sportaccommodaties in de komende dertig jaar. Bij nieuwbouw moet
hier altijd rekening mee gehouden worden. Daarnaast wil de PvdA samen met verenigingen
en private sportfaciliteiten kijken hoe oude gebouwen en parken verduurzaamd kunnen
worden op passende momenten.
• De openbare ruimte wordt steeds meer gebruikt voor sport. De PvdA wil samen met
bewoners kijken hoe de beweegtuinen in de wijken uitgebreid kunnen worden. Zo kunnen
wijkbewoners elkaar ontmoeten tijdens het sporten en is het mogelijk om dicht bij huis
actief te zijn.
• Ook voor ouderen is in beweging blijven belangrijk. Een beweegvriendelijke omgeving met
laagdrempelige sportvoorzieningen en genoeg bankjes in de wijk draagt hieraan bij.
• We vinden het belangrijk om nieuwe vormen van sport een plek te geven in de gemeente.
Hier willen we altijd op blijven inspelen en dit faciliteren. Dit doen we onder andere door
een skatebaan in het Stadspark te realiseren
• We willen dat sportvoorzieningen zo dichtbij mogelijk zijn om de drempel laag te houden.
Daarom willen we verschillende normen hanteren voor het oprichten van voorzieningen in
steden en dorpen. Maar ook voor het opheffen, zodat deze voorzieningen ook blijven.
• Alle nieuw te bouwen sportaccommodaties dienen bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te
zijn voor mensen met een functiebeperking. Daarnaast willen wij met de Werkgroep
Toegankelijk Groningen kijken hoe oudere faciliteiten aangepast kunnen worden.
Topsport
• De sociale functie van topsport is enorm belangrijk voor Groningen. Samen juichen we FC
Groningen en Donar naar de winst. We zijn trots op onze toppers als Arjen Robben.
Kwalitatief hoogwaardige talentprogramma’s zijn van belang om deze topsport in stand te
houden. De clubs houden hun eigen broek op en de gemeente faciliteert hun huisvesting.
• De samenwerking tussen kennisinstellingen, topsportclubs en talentprogramma’s is erg
goed. Wij willen dat de kennis en expertise die hier opgedaan worden, ook meer gebruikt
worden in de breedtesport.
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3.3.

Welzijn

In Groningen zijn er veel kansen om gezond en gelukkig te leven. Daar zijn we trots op. Iedereen heeft
daar namelijk recht op. De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om dat voor alle
inwoners te realiseren. Tegelijkertijd staan voorzieningen als buurthuizen en bibliotheken onder druk.
Dat vraagt om een gemeentebrede aanpak. Onze kinderen wordt een veilige en onbezorgde jeugd
gegund. Daarom wil de PvdA dat er steviger wordt ingezet op jeugd- en buurtwerk. Per dorp en wijk
gaan we voor een basisniveau van activiteiten en voorzieningen, dat door inwoners en gemeente samen
wordt vastgesteld. Iedereen – ook wie minder mobiel is – verdient de mogelijkheid om anderen te
ontmoeten in de eigen woonomgeving.
Een gezond en gelukkig leven
• We willen een hoge kwaliteit van de welzijnsvoorzieningen voor de inwoners van onze
wijken en dorpen. Daarom vinden we buurt- en dorpshuizen van groot belang en
ondersteunen we deze, waar nodig, ook financieel.
• De PvdA zet in op meer en een ruimer aanbod van het buurt- en dorpsactiviteiten, daarom
zijn we voor het verlenen van meer activiteitensubsidies, zeker ook voor laagdrempelige
cultuur in de wijken en dorpen. Deze moeten ook openstaan voor speeltuinverenigingen.
• We willen dat per dorp en wijk onderwijs, sport, bibliotheken, wijk- en zorgcentra zoveel
mogelijk bij elkaar gehuisvest worden om zo tot duurzame en bruisende centra te komen.
• Lokale initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl, welzijn en/of elkaar ontmoeten
verdienen het om gefaciliteerd en structureel gefinancierd te worden.
• We willen afspraken maken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zodat
ze bij kunnen dragen aan leuke uitjes voor kinderen van ouders met weinig geld, zodat ook
zij een keer naar de film kunnen of naar een pretpark.
• Bedrijven in buurten en wijken met veel armoede worden gestimuleerd om initiatieven te
ondersteunen, bijvoorbeeld door de catering van een buurt-barbecue te verzorgen.
• Bij wijkvernieuwing houden we rekening met de kwalitatieve wooneisen op het gebied van
levensloopbestendigheid en zorggeschiktheid.
• Ter voorkoming van latere financiële problemen zetten we extra in op de begeleiding van
inburgeraars om hen wegwijs te maken in het ingewikkelde Nederlandse belasting- en
toeslagensysteem. Landelijk pleiten wij voor vereenvoudiging en uiteindelijk afschaffing van
dit nodeloos ingewikkelde toeslagensysteem.
• We steunen bestaande en nieuwe plannen om de volgende generatie rookvrij te maken.
• WIJ-teams hebben een belangrijke rol bij preventie van gezondheidsproblemen en kunnen
door het organiseren van activiteiten in de buurt bijdragen aan het welzijn van bewoners.
Dit willen wij versterken.
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3.4.

De studententijd van je leven

Groningen is met meer dan een kwart aan studentenpopulatie een échte Nederlandse studentenstad.
Dat moeten we koesteren. Studenten verrijken de bruisende stad, zitten vol creativiteit en zijn de
drijvende kracht achter veel initiatieven en evenementen. Ze horen bij het karakter van deze prachtige
studentenstad. Daarom is het belangrijk dat studenten zich optimaal thuis voelen in Groningen. Dat
begint bij het bieden van een thuishaven. We zien echter dat het steeds moeilijker is om een
studentenwoning te vinden. En ook na je studie is het vaak moeilijk je plek in Groningen te vinden.
Voldoende en kwalitatief goede studentenwoningen tegen een eerlijke prijs staan voor de PvdA op één.
Daar hebben we ons de afgelopen periode hard voor gemaakt en dat blijven we doen. Maar student zijn
betekent meer dan op je kamer zitten. Studenten verdienen alle vrijheid om zich binnen en buiten hun
studie te ontwikkelen. We koesteren het unieke karakter van de speciale periode die het studentenleven
is en willen hier ruim baan aan geven.
Een bruisende stad vol vrijheid en cultuur
• Je studentenleven begint met een goede introductie. Wij zien hoe belangrijk de
introductietijd is om kennis te maken met de stad en je medestudenten. Daarom willen we
dat de gemeente ruim baan geeft voor introductieactiviteiten en de KEI-week & ESNintroductieweek ondersteunt waar dat nodig is. Gedwongen en uit de hand lopende
ontgroeningsactiviteiten horen daar niet bij.
• We staan voor een bruisende stad vol cultuur. We willen ruim baan geven aan festivals,
optredens en andere culturele projecten.
• We willen meer ruimte maken voor terrassen daar waar het kan. De tijdelijke terrassen op
de Vismarkt willen we zo nu en dan op kunnen tuigen, bijvoorbeeld tijdens evenementen
als de Groningse Zomer. De aanpak van de Diepenring zorgt ervoor dat er meer terrassen
en ook niet-commerciële verblijfsruimte zoals bankjes en een park aan het water opgezet
kunnen worden, zonder dat dat overlast oplevert voor de bewoners.
• Parken zijn zéker voor studenten ontzettend belangrijk, net zoals voor de andere Stadjers.
Bij mooi weer bieden ze ruimte, wat een studentenkamer vaak niet kan. Daarnaast zijn de
parken ervoor om elkaar te ontmoeten en samen te genieten. De PvdA vindt meer groen
en parken in de stad ook daarom cruciaal. We willen investeren in de huidige parken, zoals
dat bij het Stadspark gebeurt. In nieuwe wijken en bij de bouw van huizen willen we dat
ruimte wordt geboden voor groen.
• Studenten krijgen de vrijheid die ze nodig hebben. Een biertje in het park kunnen drinken
hoort daarbij. Tegelijkertijd willen we overlast tegengaan. Daarvoor dient meer
gehandhaafd te worden op overlast laat in de avond en op het achterlaten van afval.
• Seksuele intimidatie komt te veel voor in Groningen, zeker in het nachtleven. De gemeente
moet dit samen met de nachtraad, nachtburgemeester, studentenorganisaties en andere
partners tegengaan. Wij willen dat de gemeente hierin een leidende rol pakt en een extra
inspanning pleegt, zodat alle Groningers veilig kunnen genieten van het geweldige
Groninger (nacht-)leven.
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Een goede studententijd door een goede studentenwoning
• We geloven in een verbonden stad waarin de kracht van een wijk schuilgaat in haar
diversiteit. We willen daarom gemengde wijken waar student & Stadjer elkaar ontmoeten
en waar wonen samengaat met recreëren. In nieuwe wijken, zoals de Suikerzijde, staan we
daarom voor die mengvorm van wonen voor verschillende Groningers, cultuur en horeca.
In bestaande wijken willen we actief investeren in de leefkwaliteit.
• De coronatijd heeft laten zien dat studenten zich snel eenzaam kunnen voelen. We willen
daar rekening mee houden. In de bouw van nieuwe studentencomplexen willen we - naast
de studio’s die nu veel opgeleverd worden - meer woningen waarin studenten samenleven
met een gemeenschappelijke keuken en woonkamer, zodat ze elkaar meer tegenkomen als
ze dat willen.
• We vinden het schrijnend hoe huisjesmelkers misbruik maken van studenten. We willen dat
de gemeente altijd aan de kant staat van de huurders. Daarom is op ons initiatief het
vergunningstelsel ingevoerd, zodat huisjesmelkers aangepakt kunnen worden. Daar willen
we op doorbouwen (zie hoofdstuk 1). We willen eerder in kunnen grijpen en meer
handhaving vrijmaken. Daarmee beschermen we jongeren tegen te hoge huren en slechte
kamers en pakken we louche huisjesmelkers aan.
• We willen dat de gemeente studenten ondersteunt bij kamerhuur. Het nieuwe Steunpunt
huren moet huurders helpen met gratis juridisch advies en bemiddeling. De PvdA wil dit
initiatief uitbreiden en ondersteunen.
De kans om te blijven
• Studenten verdienen de kans om te blijven na de studententijd. We zien dat veel studenten
hier komen om te studeren, verliefd raken op de Stad, maar niet voldoende kansen zien om
hier hun toekomst op te bouwen. De PvdA wil er werk van maken genoeg werkgelegenheid
en banen in het Noorden te creëren. Als afgestudeerde moet je hier kunnen blijven en je
leven opbouwen.
• We willen dat de gemeente met de provincie, andere noordelijke gemeenten, mbo en hboinstellingen en de universiteit afspraken maakt over onderwijs en opleiding, gericht op de
uitdagingen in de regio – zie daarvoor ook hoofdstuk 2.
Praat niet over, maar mét de toekomst
• We willen dat de gemeente studenten serieus neemt en hun stem meeneemt in keuzes en
beleid die over hen gaan. Daarom willen we dat studentenorganisaties worden betrokken
bij het ontwikkelen van dat beleid.
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4. Hoe geven we Groningen door aan
de volgende generaties?
De toekomst is duurzaam, daarover bestaat geen twijfel meer. Wij zetten volop in op een groen
Groningen, waar iedere inwoner telt. De aankomende transities zullen snel verlopen, maar moeten wel
sociaal en samen met alle Groningers gemaakt worden. Ook in de manieren waarop we ons verplaatsen,
verandert veel. Wij zetten in op een verbonden en duurzame gemeente. In dit hoofdstuk leggen wij uit
hoe wij dit voor ons zien.

4.1.

Energietransitie en duurzaamheid

We willen Groningen in al haar pracht doorgeven aan de volgende generaties. Zij verdienen het om net
als wij te genieten van onze wijken en dorpen. Wel staan we voor een grote opgave om ervoor te zorgen
dat de aarde minder snel opwarmt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen hiervoor zijn
verantwoordelijkheid neemt. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. De
energietransitie doen we samen. Zo willen we ervoor zorgen dat de nieuwe duurzame energiebronnen
voor ons allemaal werken en niet voor de happy few. Zo komen we samen vooruit.
Want het gevaar is dat de energietransitie juist meer verdeeldheid zal veroorzaken. Te vaak betalen juist
de grote vervuilers in het bedrijfsleven niet hun eerlijke deel. Zo kunnen omwonenden vaak niet
meeprofiteren van nieuwe energiebronnen bij hun in de buurt. En hebben onze inwoners te maken met
energiearmoede.
Wij willen dat de gemeente de regie pakt om ervoor te zorgen dat juist mensen met een kleine
portemonnee ook mee kunnen profiteren. De afgelopen periode zijn we met verschillende initiatieven
gekomen voor een duurzamere gemeente. Bijvoorbeeld door voorrang te geven aan de zon op het dak.
Wij willen inzetten op een duurzaam Groningen voor de komende generaties. Groningen is een trotse
gemeente die zijn verantwoordelijkheid neemt op het gebied van circulariteit en de energietransitie.
We dragen ons deel bij om het klimaatakkoord van Parijs te halen. Wij staan achter de ambitie van de
gemeente om in 2035 energieneutraal te zijn. Dit is een zware ambitie en daarvoor zullen we moeten
versnellen. Tegelijkertijd is de transitie ook een kans om ons van ons Groningse gas los te maken en om
er sterk op vooruit te gaan met z’n allen. Voor het verlagen van lasten voor onze inwoners. En voor meer
banen, meer groen, fijnere woningen. Een kans dus om het welzijn van de Groningse inwoners te
verbeteren. En dat willen we eerlijk doen. In onze gemeente dragen we de risico’s en kosten voor deze
transitie samen. Maar ook de winsten delen we; iedereen moet er de vruchten van kunnen plukken.
Voorlopers motiveren we, maar we zorgen er vooral voor dat er niemand uit het peloton wegvalt.
Snelheid is geboden en we weten dat in de energietransitie soms moeilijke keuzes gemaakt zullen gaan
worden. Wij staan er daarbij voor dat de lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en dat iedereen mee
kan doen.
Duurzaamheid is zo belangrijk en allesomvattend dat het in alle hoofdstukken van dit programma
voorkomt. Specifieke punten die betrekking hebben op de transitie vind je hier.
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Zo pakken we de energietransitie aan
• Om snelheid te maken willen we dat de gemeente de regie neemt in de energietransitie.
De gemeente dient de transitie actief in gang te zetten en niet alleen te wachten op
initiatieven van burgers.
• Wij nemen mensen mee in het proces en maken een duidelijke planning wanneer welke
wijk, welke buurt en welke straat van het gas afgaat. Wij willen dat er een website komt
waar mensen eenvoudig zelf kunnen zien wanneer hun straat aan de beurt is.
• De kosten voor de transitie naar duurzame warmte – denk aan maatregelen als isoleren –
willen wij grotendeels door de samenleving als geheel laten dragen. Hiermee zijn de
financieringskosten het laagst en delen we de lasten.
• We willen flexibel zijn. Inzichten veranderen nog steeds. Dit is geen reden om stil te gaan
zitten, doe nu wat duidelijk meerwaarde brengt, maar heroverweeg de plannen wanneer
daar reden toe is. Steeds willen we dat de criteria ‘samen’, ‘sociaal’ en ‘snelheid’ de doorslag
geven.
• De energietransitie is een technisch en maatschappelijk complexe opgave waarbij draagvlak
onder, en ideeën van de Groningers broodnodig zijn. Naast een publiek
duurzaamheidsbedrijf willen we onder proactieve regie van de gemeente alle bedrijven en
inwoners, als privépersoon of in coöperaties, aanmoedigen om met ideeën te komen om
de energietransitie te versnellen en het draagvlak te vergroten. Op deze manier zorgen we
ervoor dat er geen verliezers zijn, maar dat eigenbelang leidt tot gezamenlijk belang.
Publiek Duurzaamheidsbedrijf
• De uitdagingen waar we voor staan op het gebied van het verduurzamen van onze
woningvoorraad, vragen om publieke regie. Om daar echt vaart achter te zetten richten we
een Publiek Duurzaamheidsbedrijf op.
• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf wordt eigenaar van de duurzame energieprojecten waar
de gemeente een aandeel in neemt, het zal verduurzaming van private woningen faciliteren
en de projecten in de warmtetransitie financieren. De gemeente staat ook garant voor deze
organisatie.
• De Rijksoverheid zal gemeenten moeten faciliteren met geld en bevoegdheden om een
dergelijke organisatie optimaal te laten functioneren. We willen dat de gemeente hiervoor
landelijk lobbyt. Vooruitlopend op deze gelden en bevoegdheden worden, als het aan ons
ligt, in Groningen al wel de voorbereidingen getroffen, de organisatie opgezet en projecten
uitgevoerd die onder de huidige omstandigheden uitgevoerd kunnen worden.
• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf zal investeren in het isoleren van huizen. De eigenaren
betalen dit op termijn terug, met als voorwaarde dat het termijnbedrag altijd kleiner is dan
de winst op de energierekening.
• Ook huurders moeten hiervan profiteren, niet alleen de huiseigenaren.
• Het Publiek Duurzaamheidsbedrijf moet ook eigenaar worden van grotere
energieprojecten, zodat we daarvan samen de winsten oogsten om deze te bestemmen
voor nieuwe verduurzamingsprojecten.
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Iedereen een warm huis
• Iedereen heeft recht op een warm huis. De transitie naar duurzame warmte wordt een
grote klus. Wij willen dat er een tijdsplanning komt voor de wijken en dorpen waarin naar
voren komt welke werkzaamheden plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld isoleren en wel of niet
een warmtenet. Dit moet ook op een eenvoudige manier weergegeven worden op de
bovengenoemde website zodat voor elke Groninger duidelijk is wat wanneer gaat
gebeuren.
• We zien een grote rol voor het verduurzamingsbedrijf in het isoleren van woningen.
• We willen dat wijkvernieuwing samen wordt gepland met de transitie van het gas af;
hierdoor hoeven de straten in de wijk niet vaker open dan noodzakelijk.
• De gemeente moet vooruitlopen op regelgeving van de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld
regelgeving om huizenblokken in één keer een upgrade te kunnen geven wat betreft
isolatie. Zolang de Rijksoverheid hier nog niet in heeft voorzien, helpt de gemeente
huizenblokken waar alle bewoners zelf nu al de stap naar een geïsoleerde woning willen
maken.
• Wij willen dat warmte-infrastructuren publiek eigendom blijven. Inspraak van burgers via
coöperaties of wijkraden is noodzakelijk, zowel voor aanleg als beheer. Wel moet er
voortgang blijven; snelheid is belangrijk.
• De gemeente moet tot aanleg van de warmte-infrastructuur overgaan, zodra een minimum
aantal huishoudens zich heeft aangemeld in een wijk, om snelheid te houden. De gemeente
legt de warmte-infrastructuur zo aan dat uiteindelijk iedereen kan aansluiten.
Verduurzaming van huizen
• De PvdA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen aan de energietransitie, dat we de
kosten samen dragen en de lusten verdelen. We willen dat huishoudens met een kleine
portemonnee financieel aanspraak kunnen maken op geld uit een energietransitiefonds.
Hierdoor kunnen ze hun huizen verduurzamen en zo op maandelijkse energiekosten
besparen.
• We willen stimuleren dat er zoveel mogelijk zonnepanelen op daken worden gelegd.
Hiermee ontzien we schaarse publieke ruimte. Dit vergroot ook de hoeveelheid energie die
in de winter wordt geproduceerd. Bij nieuwe gebouwen kijken we daar ook actief naar. We
doen dit op een manier die past bij het gebouw. De PvdA wil dat de gemeente de randen
van de regelgeving opzoekt om dit juridisch te bereiken.
• We willen dat de gemeente of het Publiek Duurzaamheidsbedrijf mensen faciliteert die niet
zelf de investering kunnen opbrengen voor bijvoorbeeld zonnepanelen of zonneboilers.
Hierbij kan worden gedacht aan een systeem waarbij de bewoner of eigenaar van het pand
de investering in tien tot vijftien jaar afbetaalt vanuit de verminderde elektrakosten.
• Waar mogelijk wordt een warmtenet een warmte/koudenet, waarmee ook in de zomer
gekoeld kan worden en bedrijven die een koelbehoefte hebben verder geholpen worden.
Met opslag en uitwisseling van warmte en koude kan de woonkwaliteit worden verhoogd
en de kosten gedrukt.
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Duurzame elektriciteit
• De gemeente Groningen zal een deel van de benodigde energie binnen de
gemeentegrenzen moeten opwekken. Dit gebeurt via duurzame energiebronnen als
zonnepanelen, zonneboilers, windenergie, waterstof en aardwarmte.

•

•

•

•
•

•

•

Naast het opwekken van zonne-energie op daken, moeten gevels, geluidsschermen en
wat voor oppervlakken ook, waar dat energetisch zinvol, is benut worden. Kunstenaars,
bedrijven en anderen worden uitgedaagd met voorstellen te komen die gelijk een
oppepper aan het uiterlijk en/of de functionaliteit van de omgeving geven.
We ontzien de openbare ruimte zoveel mogelijk. Zonne-energie willen we daarom vooral
plaatsen op daken van grote bedrijfsgebouwen. Dit gaan we verplicht stellen. Ook daken
van woningen moeten zoveel mogelijk worden benut. We kijken daarbij natuurlijk wel
naar een goede beeldkwaliteit.
We willen duurzame energie zoveel mogelijk met gebruik van dubbelfuncties opwekken om
de schaarse publieke ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo worden zonnepanelen
bijvoorbeeld gecombineerd met een parkeerterrein en ring- en snelwegen. Dit heeft de
voorkeur boven projecten in het buitengebied. De projecten die nog wel plaatsvinden in
het buitengebied, willen we zoveel mogelijk in aantal beperken en bij hoge voorkeur ook
met een dubbelfunctie.
Bij projecten in het buitengebied streven we naar optimale inpassing in het landschap,
waarbij inspraak van de inwoners van de gemeente richtinggevend is voor deze inpassing.
Betrekken van omwonenden bij duurzame-energieprojecten is van groot belang, net als het
compenseren van diegenen die hun leefomgeving sterk zien veranderen. Waar de lasten
vallen, moeten ook de lusten zijn. Omwonenden zouden als eerste een aandeel moeten
krijgen in een nabijgelegen zonne- of windpark of hier bijvoorbeeld tegen een gunstig tarief
stroom van mogen afnemen.
Een deel van de opbrengsten van zonne- en windparken moet naar de lokale omgeving
vloeien. De PvdA wil dat dit in overleg met de omgeving geïnvesteerd wordt in de
leefkwaliteit.
We vinden het belangrijk dat projecten voor het opwekken van duurzame energie voor een
significant gedeelte eigendom zijn van onze inwoners. Hierbij kan gedacht worden aan de
welbekende individuele participatie, maar vooral voor grote projecten willen we publieke
en/of coöperatieve participatie, waarbij in het publieke deel het Publiek
Duurzaamheidsbedrijf eigenaar is. Op die manier deelt de hele gemeente mee in de baten
van zo’n project.

Naar een circulair Groningen
• Afvalstoffen zijn grondstoffen voor nieuwe producten. Het lukt niet om deze productie
volledig te realiseren binnen de gemeentegrenzen. Wij willen dat de gemeente zich inspant
om bij alle beslissingen het alternatief te kiezen waarbij circulaire ketens worden gesloten.
• We vinden het belangrijk dat de gemeente Groningen hierbij aansluiting zoekt met
buurgemeenten. Waar mogelijk stimuleren we lokale ketens in onze gemeente of in
omringende gemeenten.
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Afvalbeleid moet gericht zijn op goede scheiding, maar moet vooral ook sociaal. Voor ons
staat voorop dat afval zo goed mogelijk gesorteerd wordt. Veel mensen hebben thuis weinig
ruimte om afval goed te kunnen scheiden, bijvoorbeeld omdat ze in krappe appartementen
of studentenkamers wonen. Daarom zijn we tegen diftar, waarbij per kilo restafval wordt
betaald. Omdat in de gemeente voor één afvalheffingensysteem moet worden gekozen,
geldt dit voor de gehele gemeente.
We willen het gemakkelijker maken om afval te scheiden en we willen dat de gemeente
investeert in goede publieke voorzieningen in onze wijken en dorpen voor het scheiden van
afval. Daarbij streven we naar een steeds betere nascheiding.
Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met supermarkten over het aanbieden van
minder schadelijke verpakkingen, zoals gratis plastic artikelen.
Door middel van het eisen van certificaten van projectontwikkelaars willen we dat de
gemeente ervoor zorgt dat schadelijke bouwmaterialen zoveel mogelijk geweerd worden
in de gemeente.
We willen eigen verbouw van kruiden of groenten stimuleren, ook in hoogbouw.
We willen dat de gemeente bij eigen vastgoedprojecten, maar ook die van andere
ontwikkelaars, zoveel mogelijk het gebruik van circulaire materialen stimuleert en waar
mogelijk verplicht.
We willen dat onze vooruitstrevende bouwagenda niet ten koste gaat van het milieu elders.
De PvdA wil daarom dat de CO₂-voetafdruk van bouwmaterialen als criterium wordt
meegenomen in het gunnen van opdrachten.
De PvdA wil dat het inleveren van afval makkelijker wordt. De openingstijden van de
milieustraten moeten breder en beter afgestemd zijn op de tijd dat mensen kunnen. Ook
willen we dat het weer mogelijk wordt om tweemaal per jaar gratis grofvuil op te laten
halen.
Apparaten en elektronica vormen een steeds groter aandeel binnen de afvalstromen. Wij
willen dat de gemeente mensen voorlicht over waar ze dit afval kwijt kunnen en dat de
gemeente het nog makkelijker maakt om deze artikelen in te leveren.

Meer duurzame en schone lucht
• We pakken luchtvervuiling aan. Uitstoot willen we verminderen, waarbij de grootste
vervuilers als eerst aan worden gepakt. Gevoelige bestemmingen als kinderdagverblijven,
scholen en verpleeghuizen willen we beschermen door vervuilers niet dichtbij te plaatsen.
• Stoken op hout kan de lucht vervuilen en gezondheidsproblemen veroorzaken. We willen
inwoners ondersteunen die op duurzamere verwarming overstappen.
• We verlenen geen vergunningen aan nieuwe luchtvervuilende biomassacentrales en kijken
kritisch naar de uitstoot van de huidige centrales.
Natuur en ecologie
Groningen is uitgeroepen tot gezondste stad van Nederland. Schone lucht en veel groen dragen daaraan
bij. Wij blijven inzetten op schone en gezonde lucht, op behoudt van natuur, meer biodiversiteit en
herstelde ecosystemen. Dat is goed voor de leefkwaliteit van mens & dier, en daarmee beschermen we
ons beter tegen de gevolgen van klimaatverandering.
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4.2.

Naast de beschikbaarheid van groen voor de bewoners van onze gemeente wil de PvdA ook
ruimte bieden aan natuur, waarmee we de biodiversiteit kunnen versterken. Daarmee
behouden we daar waar het kan belangrijke natuur, creëren we nieuwe natuur en voegen
bomen en groen toe in wijken en dorpen.
Daar waar het niet gevaarlijk of hinderlijk is, willen we het maaibeleid zo organiseren dat
insecten hun voedsel en verblijfplaatsen kunnen blijven vinden.
De PvdA geeft ruim baan aan natuurinclusieve en kringlooplandbouw, zo mogelijk in
combinatie met bomen en meerjarige gewassen.
Onze ambitie is om in Groningen het provinciale Uitvoeringsplan Bos en Hout 2021-2030 te
volgen en daarmee een start te maken voor het realiseren van ten minste 60 hectare aan
nieuw bos.
De PvdA staat voor een transitie naar natuurinclusieve en kringlooplandbouw, die zo veel
mogelijk geënt is op lokale ketens. We willen dat de gemeente een faciliterende rol speelt
in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Boeren moeten er immers ook op kunnen
rekenen dat er afnemers zijn voor hun producten, anders komt zo’n transitie niet op gang.
Ook zijn wij er voor dat agrarisch land, in het bijzonder grasland in de vorm van kruiden, en
bloemrijke weides, een verbinding wordt van natuurgebieden in plaats van onderbrekingen
ervan.

Mobiliteit en verbondenheid

Groningen is een verbonden gemeente. Jezelf kunnen verplaatsen is een basisvrijheid. Het moet
gemakkelijk zijn je te bewegen tussen thuis, werk en sport. Voor mensen uit de dorpen moet het
gemakkelijk zijn het stadscentrum te bereiken en Stadjers moeten kunnen genieten van de buitenruimte
rondom de dorpen. Dat kan straks beter dan nu. De fietser heeft nog niet altijd genoeg ruimte in onze
gemeente. Anders mobielen worden nog te vaak gehinderd door kapotte, scheefliggende en vol
geparkeerde stoepen. Het OV is nog niet altijd dicht genoeg bij huis. Wij gaan daarom voor een
gemeente waarin je dichtbij huis in trein of bus kunt stappen. Een gemeente met meer ruimte voor
voetgangers en fietsers. Zo wordt Groningen gezonder en duurzamer. En wordt de auto overbodig, maar
blijft natuurlijk gewoon een vervoersmiddel voor diegenen die het nodig hebben. De afgelopen jaren
hebben we extra aandacht gevraagd voor de begaanbaarheid van onze voetpaden en voor de
toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een functiebeperking. Daar gaan we mee door. We
blijven ook investeren in Groningen als fietsstad. Een auto moet je dichtbij huis kwijt kunnen, zeker als
je slecht ter been bent. We blijven daarom inzetten op betaald parken in wijken van de stad. Het geld
dat we daarmee ophalen, willen we inzetten voor voorzieningen in die wijk.
Ruimte voor voetganger en fietser!
• Om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en de uitstoot van uitlaatgassen te beperken,
willen we dat voetgangers en fietsers ruim baan krijgen in de stad en in de dorpen. Waar
het niet lopend of fietsend lukt, willen we mensen ertoe verleiden om het openbaar vervoer
te nemen. Dit beleid hebben we al voor een groot deel kunnen verwezenlijken en daar gaan
we mee verder.
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We zien de fiets binnen de stad en de dorpen als een belangrijk alternatief voor de auto.
Steeds meer mensen gebruiken de fiets, voor steeds meer bewegingen. Dat is gezond en
duurzaam. De PvdA zet in op het verbeteren van bestaande fietsroutes en doorfietsroutes,
door verbreding en herinrichting met voorrang op het autoverkeer, in een gelijkwaardige
rol met het OV.
De fietser verdient in onze gemeente een betere behandeling dan nu het geval is. Er is te
weinig fietsparkeerruimte. De PvdA wil daarom vol inzetten op meer fietsparkeerplekken.
We zijn voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietsparkeergarage onder/bij de
Vismarkt.
Om de fietsparkeerproblematiek aan te pakken, wil de PvdA naast meer
fietsparkeerplekken, ook meer fietsstewards. Zo pakken we de fietsparkeerproblematiek
aan en houden we de stad en onze stoepen toegankelijk en op peil.
We vinden het belangrijk dat voet- en fietspaden veilig en goed begaanbaar zijn. We zetten
daarom in op reparatie van beschadigde fietspaden. Daarbij kijken we ook naar het
buitengebied, waar de wortels van bomen de voet- en fietspaden vaak ontwrichten.

Openbaar vervoer
• Onze dorpskernen verdienen een sterke verbinding met de stad Groningen, omliggende
steden en met elkaar. We maken ons daarom sterk om de bus- en treinverbindingen te
behouden en verbeteren.
• Het moet gemakkelijk zijn om vanuit huis met het openbaar vervoer naar je werk te reizen.
Daarom willen we dat de verbinding tussen de verschillende delen van de stad onderling en
die met de dorpen bij de ontwikkeling van nieuwe wijken altijd een belangrijke rol speelt.
Zoals de bouw van een nieuw treinstation bij bij de nieuwe wijk Suikerzijde.
• De komende jaren wordt het stationsgebied ontwikkeld tot een hoogwaardig OVknooppunt. Bovendien komt, wat ons betreft, in dit gebied het nieuwe muziekcentrum ter
vervanging van de Oosterpoort – zie hoofdstuk 3. Het nieuwe station en het nieuwe
muziekcentrum behoren als motor te dienen voor een levendig nieuw te ontwikkelen
stadsdeel. Tevens willen wij dat het stationsgebied met aantrekkelijke wandel- en
fietsroutes een uitstekende verbinding vormt tussen de binnenstad en de zuidelijke
stadswijken.
• Wij zijn voor de bouw van een extra treinstation Suikerzijde/Hoogkerk.
• De Paddepoelsterbrug en de Gerrit Krolbrug zijn door aanvaringen beschadigd. Dit hindert
duizenden Groningers dagelijks als ze van en naar hun huis, werk en school gaan. Zij hebben
recht op een goede verbinding. Wij zetten daarom in op snelle en goede vervanging van de
bruggen.
• De dorpen verdienen het om goed bereikbaar te zijn. Dit betekent goede OV-verbindingen,
carpoolplekken en fietssnelwegen naar binnenin de stad en omliggende dorpen.
• We willen optimaal gebruikmaken van bestaande OV-knooppunten. Daarom willen we op
die plekken aandacht besteden aan het aanvullen en vernieuwen van de woningvoorraad
en het aantrekkelijk maken van de wijk, bijvoorbeeld in Selwerd bij station Noord.
• Sterke verbindingen met andere steden zijn van groot belang voor werken en wonen in
Groningen. We willen vol inzetten op de verbinding met andere delen van Nederland en
Noord-Duitsland. Daarom maken we ons hard voor de komst van de Lelylijn voor een snelle
verbinding met de Randstad, de Wunderline en de Nedersaksenlijn.
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Het is goed als bezoekers van de stad zoveel mogelijk gebruik maken van P+R-stations.
Goede busverbindingen en huurfietsen zorgen ervoor dat bezoekers hun bestemming snel
bereiken. Zo houden we de binnenstad toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
De Zernike-campus is volop in ontwikkeling. We willen de campus goed bereikbaar houden.
Daarvoor is in de toekomst een nieuwe verbinding nodig. De PvdA wil dat wordt onderzocht
welk duurzaam vervoersmiddel hiervoor het meest geschikt is en kijkt daarbij ook, maar
niet uitsluitend naar de mogelijkheid voor het aanleggen van een lightrail.

Toegankelijkheid in de publieke ruimte
• We willen ervoor zorgen dat er voldoende, schone, toegankelijke en zichtbare publieke wc’s
in het centrum van Groningen en andere winkelgebieden zijn. We willen dat de gemeente
in de komende vier jaar overgaat tot plaatsing.
• Een grotere deelname van mensen met een functiebeperking in de publieke ruimte is voor
ons essentieel. We willen daarom dat alle gebouwen van de gemeente zelf optimaal
toegankelijk zijn.
• De PvdA wil dat de gemeente met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in Groningen
tot harde afspraken komt voor het op korte termijn toegankelijk maken van openbare
gebouwen voor mensen met een beperking.
• We vinden het belangrijk dat voetpaden en stoepen goed begaanbaar zijn. Zeker voor
ouderen en voor mensen met een functiebeperking. De PvdA is daarom voorstander van
een ‘Aanvalsplan Toegankelijke stoepen’. We willen daarmee ruim inzetten op reparatie en
het verbeteren van de toegankelijkheid en bruikbaarheid.
Auto's en parkeerruimte
• We vinden het belangrijk dat iemand zijn auto in of vlakbij de eigen straat kwijt kan, vooral
als die auto nodig is. Daar waar er een tekort is aan parkeerplaatsen, wil de PvdA voorrang
geven aan mensen met een functiebeperking.
• We willen ruimte maken voor voetgangers, fietsers en vrijetijdsbesteding waar auto's niet
noodzakelijk zijn. Hiermee investeren we in de leefkwaliteit van onze gemeente. We willen
de bewoners van de gemeente ertoe verleiden om gebruik te maken van alternatieven voor
de auto en faciliteren het delen van auto’s.
• We willen onderzoeken of en waar buurtparkeren in parkeergarages kan plaatsvinden die
‘s avonds en ’s nachts leegstaan. Dat geeft kansen om de openbare ruimte te vergroenen.
• Voor de PvdA is het belangrijk dat de parkeervergunning in de wijken van de stad goedkoop
is voor inwoners. Het doel is niet om geld op te halen, maar om ervoor te zorgen dat juist
de bewoners een parkeerplek hebben. Het geld dat we op deze manier ophalen, willen we
herinvesteren in voorzieningen in de buurt zoals autoluwe straten en speeltuinen.
• Om verschillende redenen hebben huishoudens soms geen auto. Dit kan principieel zijn,
maar ook uit financieel oogpunt, of een combinatie van die twee. Deze huishoudens
moeten volgens ons juist beloond worden en een steun in de rug krijgen om zich te
verplaatsen. Korting op het OV of een goedkopere toegang tot deelauto’s willen we daarom
onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk alternatief voor autobezit.
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Huishoudens die geen auto hebben, moeten volgens ons juist beloond worden en een steun
in de rug krijgen om zich te verplaatsen. Korting op het OV of een goedkopere toegang tot
deelauto’s willen we daarom onderzoeken. Hiermee bieden we een daadwerkelijk
alternatief voor autobezit, en steunen we ook degenen die zich geen auto kunnen
veroorloven.
We zijn voor de overschakeling naar emissieloze voertuigen. Deze zijn duurzamer, stiller en
schoner. Zo wordt de leefkwaliteit in de wijken en dorpen nóg beter. Een groot deel van de
voertuigen van de gemeente is al duurzaam. We zijn er trots op dat Groningen hierin
vooroploopt, net zoals bij de bussen die op elektriciteit en waterstof door onze gemeente
rijden. Deze lijn wil de PvdA voortzetten om zo koploper in Europa te worden als het gaat
om duurzame mobiliteit. Dit zorgt op zijn beurt voor extra werkgelegenheid in de duurzame
energiesector.
De gemeente dient het gebruik van elektrische voertuigen in de wijken en dorpen te
faciliteren. De mate van beschikbaarheid van voorzieningen, zoals laadpalen, mag geen
obstakel zijn voor burgers om over te schakelen naar elektrisch rijden.

Een veilige omgeving
• Onze dorpen, buurten en wijken zijn er om in te wonen en vertoeven. Het doorgaande
verkeer willen we zoveel mogelijk omleiden om het buiten de buurten en wijken te houden.
Hierbij denken we onder andere aan het opknippen van straten, zodat (sluip)verkeer dat
niet in wijk thuishoort er ook niet meer langs kan. Dit geldt ook voor de alsmaar drukker
wordende straten rondom het stadscentrum.
• Het is belangrijk dat kinderen op straat kunnen spelen We willen daarom werk maken van
het inrichten van woonstraten als woongebied door snelheidsverminderende maatregelen,
zoals het aanleggen van drempels.
• De snelheid in de bebouwde kom willen we zo snel mogelijk op zoveel mogelijk plekken
terugbrengen naar 30 km/h.
Deelmobiliteit
• Het delen van vervoersmiddelen heeft de toekomst. Ze nemen dan minder publieke ruimte
in beslag en bieden meer gemak. We willen daarom binnen de komende vier jaar in alle
dorpen en wijken van Groningen deel-fietsdiensten introduceren. Hier kunnen alle
bewoners tegen aantrekkelijke voorwaarden fietsen en bakfietsen huren. We willen
onderzoeken of dit met private partijen te organiseren is, en welke rol de gemeente dient
te hebben.
• We willen meer elektrische deelauto’s in de gemeente. Nu zijn deze nog relatief duur. De
PvdA wil dat de gemeente dit aantrekkelijker maakt. Meer deelauto’s verlagen de vaste
kosten. Het zorgt ervoor dat het aantal auto's in de gemeente vermindert waardoor er meer
ruimte is voor groen, voor kinderen om te spelen & voor fietser en voetganger.
Milieuvriendelijkheid staat bij het introduceren van de deelauto's voorop.
• De PvdA vindt de elektrische deelscooters een toevoeging voor het vervoer in Groningen.
Wel is het zo dat ze nu te vaak een hindernis vormen in de publieke ruimte. We willen er
daarom dat de gemeente het parkeren van deze scooters streng reguleert, zodat
voetpaden en de verdere openbare ruimte begaanbaar blijven.
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5. Hoe werken we aan
vertrouwen?
De overheid moet te vertrouwen zijn en ook vanuit vertrouwen naar de Groningers handelen. Wijken,
dorpen, belangenorganisaties en jongeren moeten volop betrokken worden bij het versterken van de
democratie. Onze politici trekken er dagelijks op uit in onze gemeente en zijn toegankelijk voor alle
Groningers. In dit hoofdstuk lees je hoe wij de lokale democratie en zeggenschap sterker willen maken.

5.1.

Lokale democratie en zeggenschap

Democratie is een groot goed. Door je stem te laten horen kom je op voor jouw belangen en voor die
van de mensen om je heen. Samen beslissen we zo welke keuzes gemaakt worden en waar we als
samenleving heen gaan. Daarom is het ook zo belangrijk dat iedereen meedoet – ieders stem telt
namelijk. Met ons stemrecht kiezen we in Groningen gemeenteraadsleden die vier jaar lang onze
volksvertegenwoordigers zijn. Naast dit stemrecht is het belangrijk dat onze inwoners tussendoor ook
door de gemeente gehoord worden en dat ze zich uit kunnen spreken over actuele vraagstukken. Vanuit
de overheid vraagt dit om een houding van vertrouwen richting onze inwoners.
Maar dat gaat te vaak mis. Te vaak komt het voor dat mensen zich niet gehoord voelen door de politiek.
Te vaak voelt het alsof de overheid boven onze inwoners staat in plaats van naast hen.
Wij willen investeren in een overheid die naast onze inwoners staat. Vanuit de gemeente vraagt dit juist
om dat vertrouwen in de kennis en kunde van Stadjers, studenten en dorpelingen. Wij willen daarom
ook dat mensen zich voldoende uit kunnen spreken over kwesties die met hen te maken hebben.
Daarom trekken we regelmatig de wijken en dorpen in om te horen wat mensen belangrijk vinden. We
vinden dat de gemeente sterk moet zijn en moet waken over onze samenleving. De overheid dient te
leveren en regie te durven pakken. Wij zijn van “afspraak is afspraak.” Wij zijn doeners. Op de
belangrijkste thema's van de vorige verkiezingen hebben we in de afgelopen raadsperiode harde
resultaten bereikt. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van de Basisbaan. Op die manier blijven we de
komende periode doorgaan.
•

•

We willen dat de gemeente dichtbij is in onze wijken en dorpen. Onderlinge nabijheid in de
wijk is ook noodzakelijk. Mensen moeten elkaar kunnen ontmoeten. Dat geldt ook voor de
professionals die in de gemeente werken. We willen dat de gemeente stimuleert dat
mensen contact hebben met elkaar over de verschillende domeinen heen.
Wij zijn voor het opzetten van buurtwinkels, waar burgers elkaar onderling kunnen helpen
met advies en bemiddeling. Zo kunnen zij elkaar helpen met tegels uit tuin halen, isolatie,
zonnepanelen, kranen repareren, klussen etc. Ook kunnen huurdersorganisaties en VVEs
erbij betrokken worden.
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Wij stimuleren burgerparticipatie op een realistische manier. We kunnen niet verwachten
dat alle mensen heel veel tijd kunnen vrijmaken om continu met politiek en beleid bezig te
zijn. De PvdA vindt dat de gemeente burgerinitiatieven dient te ondersteunen zonder
sturend op te treden.
Wij willen dat de gemeente bijeenkomsten in het stadhuis organiseert voor jongeren. Er
moet de komende periode een jongerenraad worden geïnstalleerd, waarin
jongerenambassadeurs van alle wijken en onderwijsinstellingen vertegenwoordigd zijn.
Deze raad moet niet alleen worden bevolkt door jongeren van havo, vwo of gymnasium,
maar door alle opleidingsachtergronden.
De consumptie van nepnieuws en polariserende content neemt toe; dit ondermijnt
democratische waarden en vormt een voedingsbodem voor polarisatie. Om verdere
polarisatie tegen te gaan moeten we inzetten op de weerbaarheid van jongeren tegen
desinformatie en de daaruit voortkomende polarisatie. Scholen kunnen hier een belangrijke
rol in spelen door in de klas aandacht te besteden aan deze kwesties. Wij willen dat
docenten de ruimte krijgen om daarbij gebruik te maken van preventieve
onderwijsprogramma’s op dit terrein.
We willen dat de gemeente initiatieven voor de vorming van coöperaties ondersteunt,
bijvoorbeeld op het gebied van wonen.
Wij faciliteren en stimuleren, wijkraden, dorpsverenigingen en buurtinitiatieven. Zo
vergroten we de zeggenschap van inwoners over hun buurt en wijk en versterken we de
verbinding tussen inwoners en politiek.
We willen dat de wethouders goed op de hoogte zijn van wat er speelt in onze wijken en
dorpen. Daarom willen we dat wijk- en dorpswethouders regelmatig in gesprek gaan met
de inwoners.
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6. Hoe verbeteren we jouw wijk en
dorp?
De nieuwe gemeente Groningen bestaat uit onze bruisende stad en stadswijken aan de ene kant en
rust, natuur en dorpen aan de andere kant. Samen maakt het van Groningen een geweldige plek.
Eén gemeente maar met diverse leefwerelden. Iedere wijk en elk dorp heeft een eigen karakter. Wij
koesteren deze eigenheid en diversiteit. Daarom willen wij dat de gemeente gebiedsgericht werkt, nog
veel meer dan nu het geval is. Dit betekent steeds werken vanuit verbinding tussen verschillende
opgaven op plekken in onze gemeenten, zoals bijvoorbeeld woningbouw en de verduurzaming van
huizen en investeren in leefbaarheid. Telkens met als uitgangspunt de persoonlijke kwaliteit van leven
en kansengelijkheid voor iedereen. Bovendien vinden we het behoud van het eigen karakter van de
wijken en dorpen van groot belang en willen we de regie van bewoners en de zeggenschap over hun
directe leefomgeving vergroten. Daarom kiezen we voor deze gebiedsgerichte aanpak en barst dit
verkiezingsprogramma van de plannen voor jouw wijk of dorp. Hier vind je een aantal specifieke
punten en projecten waarmee we jouw buurt, wijk of dorp nog mooier maken.
•

Het dorp Ten Boer alsook vele dorpen in deze voormalige gemeente zoals Woltersum en
Ten Post gaan volledig op de schop als gevolg van de aardbevingsproblematiek. Wij willen
een integrale aanpak voor het herstel van schade, versterking, verduurzaming en overige
problematiek, zoals bijvoorbeeld funderingsproblemen. Zo willen we voorkomen dat
inwoners verstrikt raken in het oerwoud van instanties. Wij willen dat de gemeente één
vast gezicht of loket biedt voor alle aardbevingsproblemen van onze inwoners. Iedereen
heeft recht op een fijn en veilig huis. Het schadeherstel en de versterking willen wij
aangrijpen voor een hele vernieuwingsslag. Ook de scholen in de dorpen worden versterkt
of krijgen nieuwbouw, zoals het nieuwe kindcentrum in Ten Boer. We verhogen de
leefbaarheid van de dorpen door te investeren in voorzieningen zoals een nieuwe school
en het dorpshuis (MFC) in Ten Post en Woltersum. Een rondweg om Woltersum om het
zware landbouwverkeer uit de dorpskom te weren. En een actieprogramma gericht op het
behoud van jongeren en jonge gezinnen in de dorpen.

•

Wij koesteren het eigen karakter van Haren en omliggende dorpen als Glimmen, Onnen
en Noordlaren. We willen dat de gemeente sport en culturele activiteiten in deze dorpen
volop faciliteert. Zo blijven ook Haren en de omliggende dorpen actief en aantrekkelijk.
We investeren de komende jaren in de scholen. De Brinkschool krijgt nieuwbouw aan de
Rummerinkhof, de Peter Peterschool wordt vernieuwd en CBS de Borg is inmiddels al
vergroot. Ook wordt gymzaal de Meet herbouwd, worden het Mozaïek in Haren en de
Quintusschool in Haren uitgebreid en krijgt het Maartenscollege een opknapbeurt.
Kortom we investeren in vernieuwing van Haren en koesteren wat ons lief is. Concreet
betekent dit het ondersteunen van buurthuizen, het behouden van de biotoop als
creatieve broedplaats en het veiligstellen van de toekomst van de Hortus. De prachtige
natuur rondom de dorpen van de voormalige gemeente Haren willen we koesteren en
toegankelijk houden voor iedereen.
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Ook geeft de PvdA hoge prioriteit aan het behoud van het cultuurhistorisch landschap.
Daarom kijken wij kritisch naar de mogelijkheden rondom Haren voor kleine zonneparken.
De PvdA gaat vol voor duurzame energie, maar waakt voor verrommeling van het
landschap. Daarom kijken we eerst naar mogelijkheden om duurzame energie op te
wekken op bijvoorbeeld daken, parkeerterreinen en in geluidswallen naast wegen en
treinsporen. We vinden inspraak en betrokkenheid van inwoners bij de totstandkoming
van zonneparken cruciaal als deze in of rond de dorpen worden geplaatst.
•

De Binnenstad van Groningen bruist. Het is een geweldige plek. Maar deze staat ook
onder druk. Wij investeren daarom in een aantrekkelijke, toegankelijke, veilige en
bereikbare binnenstad voor alle inwoners van de gemeente. Dat doen we onder andere
door vol in te zetten op het herwinnen en vergroenen van de openbare ruimte,
bijvoorbeeld door het toevoegen van zitplekken en fijne verblijfsplekken. Dat betekent
bijvoorbeeld ook het realiseren van toegankelijke openbare toiletten die 24 uur per dag
open zijn – zeker ook voor mensen met een functiebeperking of die slecht ter been zijn.
Dat doen we in de komende vier jaar. De aantrekkelijkheid en toegankelijkheid verbeteren
we ook door het creëren van meer fietsparkeerplekken en de inzet van fietsstewards. Om
grip te krijgen op veranderingen in de binnenstad en om als gemeente actief te kunnen
sturen, richten we het Publiek Duurzaamheidsbedrijf op dat ook in de binnenstad actief
vastgoed op gaat kopen en ontwikkelen. Tot slot pakken we ook de randen van de
binnenstad aan – onze befaamde diepenring. Dit wordt een aantrekkelijke verblijfsruimte
aan het water, met veel groen, speelplekken en terrassen.

•

De Oude Wijken van Groningen zoals de Oosterparkwijk, Korrewegwijk/Indische buurt, De
Hoogte, Oranjebuurt, Noorderplantsoenbuurt, Schildersbuurt en Kostverloren zijn
prachtige buurten, maar dreigen snel te veranderen. Beleggers kopen massaal huizen op
om deze vervolgens voor de hoofdprijs te verhuren. Wij willen dit stoppen met een
opkoopverbod voor beleggers en een zelfbewoningsplicht. Daarmee worden huizen weer
waarvoor ze bedoeld zijn: om zelf in te wonen. De oude wijken willen we zo bereikbaar
houden voor de gewone Stadjer. Daarvoor is ook een goede balans tussen studenten en
andere Stadjers van belang. De vele studenten, woonachtig in deze wijken, zorgen voor
het unieke karakter dat Groningen kenmerkt. Toch zien we dat de leefkwaliteit voor
andere buurtbewoners onder druk komt te staan. Dit willen we herstellen. We zetten
daarvoor extra in op de aanpak van woonoverlast en streven naar een gezonde mix tussen
Stadjers en studenten. Ook willen we laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijken en
buurten zoals een Michi-Noeki en Bij Van Houten in de Oosterparkwijk. We investeren in
meer groen en beweegplekken in de openbare ruimte. Zodat iedereen in een mooie
omgeving kan wonen en buiten kan bewegen. In de Korrewegwijk/Indische buurt, de
Hoogte en de Oosterparkwijk investeren we de komende jaren extra in kansen voor
kinderen met buitenschoolse activiteiten en huiswerkbegeleiding. En we pakken armoede
en schulden aan, onder andere met het project Schuldenvrij de Hoogte. Wijkvernieuwing
gaat hierbij niet alleen over nieuwe en betere woningen, maar ook over een structurele
aanpak van armoede, investeren in gezondheid en de kansen van kinderen in de wijken.
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•

Groningen Oost kenmerkt zich door groene wijken zoals Beijum, Lewenborg, De Hunze,
Meerstad en de meerdorpen. Dit vele groen vraagt ook om onderhoud. Daarom willen wij
een extra impuls voor groenonderhoud in deze oostelijke wijken. Ook kennen deze wijken
hele actieve bewonersgroepen met vele goede initiatieven zoals Bewoners Organisatie
Beijum (BOB) en de Oude Bieb in Lewenborg. Wij willen dat de gemeente deze projecten
volop ondersteunt en faciliteert. Zo nodig betekent dat ook het voorzien in permanente
en nieuwe huisvesting van een ontmoetingsplek, zoals bijvoorbeeld voor sociaal
ontwikkelbedrijf de Oude Bieb. De oostelijke wijken van onze stad huisvesten veel
gezinnen. Daar zijn dan ook tal van voorzieningen voor jonge kinderen, maar minder en te
weinig voor de oudere jeugd. Daarom willen wij specifiek investeren in extra
voorzieningen voor de oudere jeugd. Ook zien we een opgave om te zorgen voor
voldoende huisvesting voor ouderen zodat mensen in Beijum ook oud kunnen worden in
hun eigen wijk.

•

In Groningen Zuid wordt reikhalzend uitgekeken naar de oplevering van de Ring Zuid.
Wanneer dit project af is, zal dat een enorme impuls geven aan de leefbaarheid.
In de tussentijd is het cruciaal dat we de overlast voor onze inwoners zoveel mogelijk
verkleinen. Hoewel de gemeente daarvoor niet formeel verantwoordelijk is, gaat het wel
om onze inwoners en willen wij dat de gemeente dan ook verantwoordelijkheid neemt en
haar uiterste best doet om de overlast te verminderen. We willen dat de gemeente dit
doet door bijvoorbeeld het plaatsen van geluidswallen waar dat echt nodig is. Op initiatief
van de PvdA wordt het Stadspark in Groningen-Zuid ook aangepakt en vernieuwd. Wij
willen daarbij zorgen voor behoud van natuur, minder auto’s, meer aantrekkelijke
verblijfsruimte en meer plek voor festivals, maar met oog voor de omliggende buurten en
het voorkomen van overlast. In de Wijert heeft de Wijkdeal mooie initiatieven opgeleverd.
Hier gaan we zeker mee door. We zetten in op goede buurtvoorzieningen, zoals de
nieuwe school en buurtcentrum De Wiardt.

•

Groningen-West kenmerkt zich aan de ene kant met bestaande wijken, zoals Vinkhuizen
en Hoogkerk, en aan de andere kant met nieuwe wijken zoals Gravenburg en De Held en
straks de Suikerzijde. Wij willen volop inzetten op de versnelde ontwikkeling van nieuwe
levendige stadsdelen met veel betaalbare woonruimte, groen en eigen voorzieningen.
Tegelijkertijd liggen er ook uitdagingen in bestaande wijken, zoals Hoogkerk. Wij willen
verfraaiing en verbetering van het centrum van Hoogkerk – het Suikerplein – om de
verkeersveiligheid te vergroten en hardrijders tegen te gaan. Ook willen wij dat er
voldoende voorzieningen zijn voor de oudere jeugd. En we willen in Vinkhuizen een nieuw
onderkomen voor Backbone050. Dat is bij uitstek een belangrijke creatieve broedplaats.
Een plek waar jong, creatief en maatschappelijk betrokken talent zich kan vestigen om
zich verder te ontwikkelen. Paddepoel en Selwerd zijn wijkvernieuwingswijken. We
investeren in nieuwe, betere en duurzame woningen. We vergroenen de buurten en
beide wijken worden aangesloten op het warmtenet. We investeren in scholen. Zo krijgt
de Bisschop Bekkerschool nieuwbouw met een gymzaal en de Wegwijzer wordt
vernieuwd. Daarnaast zetten we juist in deze wijken volop in op de kansen van kinderen
met bijvoorbeeld de invoering van de verlengde schooldag: leuke naschoolse
programma’s gericht op sport en bewegen, cultuur en talentontwikkeling.
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7. Hoe gaan we om met de
gemeentefinanciën?
Wij zijn voorstander van een linkse, sociaaldemocratische koers in de gemeente. Dat betekent dat wij
zorgvuldig met gemeenschapsgeld omgaan, maar niet schromen te investeren in wat voor onze wijken
en dorpen écht belangrijk is.
De uitdagingen van de gemeente Groningen zijn groot als het gaat om het bestrijden van
kansenongelijkheid en tweedeling. We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan komen en dat er voor
iedere Groninger een betaalbare plek is om te wonen in een groene en gezonde omgeving. Dit
verkiezingsprogramma van de PvdA is een ambitieus plan om met lef en liefde voor Groningen de
uitdagingen waar we voor staan, het hoofd te bieden. Dat alles kost geld. Ondanks dat de
gemeentefinanciën onder druk staan, kiezen wij er bewust voor om te investeren in onderwijs en
kansengelijkheid, in meer werkgelegenheid en minder armoede, in betaalbare woningen en goede
voorzieningen, in meer groen en een gezonde leefomgeving. De financiën zijn, wat ons betreft, altijd
dienend aan deze inhoudelijke agenda. Tegelijkertijd staat de PvdA voor degelijke gemeentefinanciën.
We zorgen ervoor dat we risico’s kunnen opvangen, gaan zorgvuldig om met publiek geld en koersen
op een stabiele financiële positie.
•

Meer Rijksmiddelen. Onze inhoudelijke agenda staat onder druk, omdat de gemeente
Groningen – net als andere gemeenten – geconfronteerd wordt met grote tekorten op
het gebied van zorg en andere terreinen. De door het Rijk overgedragen zorgtaken zou de
gemeente budgettair neutraal moeten kunnen uitvoeren. Dit is nu niet het geval. Wij zijn
van mening dat het Rijk daarom aanvullende middelen beschikbaar moet stellen. We
worden in deze opvatting gesterkt door een recente uitspraak in een arbitragezaak tussen
het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Hierin wordt gesteld dat het
Rijk met 1,9 miljard euro over de brug moet komen richting gemeenten voor het
uitvoeren van de jeugdzorgtaken. Wat ons betreft, is dit een begin en we gaan ervan uit
dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en de komende jaren aanvullende middelen
beschikbaar stelt. Wij willen dat de gemeente de druk in Den Haag hiervoor op blijft
voeren. De gemeente rekent, wat ons betreft, in haar begroting op aanvullende
Rijksmiddelen, zodat we meer investeringsruimte hebben om onze inhoudelijke agenda
en ambities uit dit plan voor Groningen te verwezenlijken.

•

Financiën zijn dienend aan de inhoud. Ons motto is dat de financiën dienend zijn aan onze
inhoudelijke agenda en dat onze inwoners boven de boekhoudregels van het Rijk gaan.
Daarom vinden wij dat de gemeente de randen van de boekhoudregels van het Rijk moet
opzoeken. Natuurlijk zoekt de PvdA daarbij wel naar een verantwoord evenwicht tussen
enerzijds het maximaliseren van de gemeentelijke begrotingsruimte en anderzijds
gezonde gemeentefinanciën.
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Dat betekent dat we zoveel mogelijk proberen een realistische investeringsagenda te
handhaven en daarbij ook sparen om bezuinigingen in moeilijke tijden te voorkomen
(anticyclisch beleid voeren). We schromen niet om de gemeentelijke reserves in te zetten
als dat nodig is.
•

Realistischer en ruimer begroten. Al ruim een decennium worstelt de gemeente
Groningen elk jaar weer om tot een sluitende begroting te komen. Tegelijkertijd blijkt er
ieder jaar weer geld over te blijven dat niet is uitgegeven. Groningen rekent zich armer
dan nodig. Daarom gaat de gemeente op initiatief van de PvdA realistischer en minder
zuinig begroten. Wij blijven ons hiervoor inzetten zodat de gemeente bij het opstellen van
de begroting zich niet onnodig arm rekent en meer financiële ruimte neemt om te
investeren in bijvoorbeeld bestaanszekerheid en kansengelijkheid, zaken die we in dit
programma belangrijk vinden.

•

Een eerlijke verdeling van de lasten. De gemeente kent een aantal lokale belastingen. Wij
willen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met het belastinggeld van onze inwoners en
hanteren als uitgangspunt de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Liever vragen
wij een dubbeltje meer van de kapitaalkrachtige inwoners dan dat we moeten bezuinigen
op de allerarmsten. Om de allerarmsten in onze gemeente te ontlasten willen wij de
kwijtscheldingsregelingen verruimen. Zo zorgen we ervoor dat mensen met weinig geld
meer overhouden in de portemonnee. Tot slot, we belasten privé en commercieel gebruik
van de openbare ruimte. Dit vinden we rechtvaardig omdat de druk op de openbare
ruimte steeds groter wordt en we voor grote opgaven staan, als het gaat om het
herwinnen en verbeteren van de openbare ruimte.
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