Woordvoering gemeenterekening 2017
Dank voorzitter, we kijken als raad vandaag terug op het jaar 2017. Ik blik in mijn woordvoering terug
op 2017, maar ik kijk met een scheef oog ook verder terug, naar de afgelopen vier jaren.
De zomer van 2014 was één van de warmste zomers sinds het begin van de metingen in de Bilt. In
2017 was juni de warmste juni ooit. Voorzitter, we kunnen er niet meer omheen draaien: het klimaat
is aan het veranderen met alle gevolgen van dien. En ook deze stad gaat daar de gevolgen van
ondervinden. Welke dat zijn zien we dit najaar terug in de stresstest. De gevolgen van de gaswinning
zien we zelfs tot in de muren van dit stadhuis terug. Na de herindeling ligt een groot deel van het
kerngebied van de aardbevingen binnen de gemeentegrenzen van Groningen. Dat uitgerekend deze
regio in 2017 een Gronings bod richting Den Haag doet is dan ook niet vreemd. Niet alleen biedt deze
regio de opwekking van haar eigen duurzame energie aan, maar ook de opwekking voor 15% van de
rest van Nederland. De fractie van GroenLinks is daar trots op. Ook trots ben ik op de hoeveelheid
energie uit de zon die inmiddels gerealiseerd is. Toen ik mijn panelen in 2003 op mijn dak plaatste
was ik in mijn buurt wel een beetje de groene gekkie. Anno nu is dat een heel ander verhaal. Zaten in
2013 nog 12.000 panelen op Groningse daken, in 2017 liggen er meer dan 100.000 binnen de
gemeentegrens. En een deel van die panelen levert de energie voor de productie van waterstof voor
een deel van het gemeentelijk wagenpark. Wat GroenLinks betreft kan hier trouwens wel een schep
bovenop. De komende tijd gaat wat ons betreft het hele wagenpark over op duurzame bronnen als
elektrisch, waterstof of groengas.
Maar voorzitter, we zijn er nog lang niet. Om de doelstelling energieneutraal 2035 te halen, een heel
logische ambitie in het licht van het akkoord van Parijs, moet er nog heel veel gedaan worden. De
gemeente faciliteerde niet alleen maar was ook initiator. Des te pijnlijker is het om te zien dat het
project geothermie in 2017 om begrijpelijke redenen stilgezet moest worden. En notabene als gevolg
van een activiteit die gegarandeerd aardbevingen opwekt. Ik wil het college aanmoedigen om alles in
het werk te zetten om de doelstelling te halen.
Over aardbevingen gesproken: Bij de start van dit college, in 2014 was ook de aardbeving in Ten Boer
met een kracht van 2,8 die de scheuren in het stadhuis heeft veroorzaakt. De onzichtbare scheuren
in de ziel van mensen als gevolg van bevingen die leiden tot persoonlijke drama’s, zijn zichtbaar
geworden in dit stadhuis. En anno nu wordt door deze regio nog steeds gestreden voor een
rechtvaardige afhandeling. Ook deze stad heeft de gevolgen ondervonden door vertraging in de
bouw van het Forum en woningen in bijvoorbeeld het Ebbingekwartier.
Voorzitter, in 2017 is stevig gebouwd. En in alle segmenten: huur, koop en jongerenhuisvesting. En
dat is in deze tijd van een overspannen woningmarkt ook belangrijk. In de rekening staat dat het
college energie-neutraal en los van het gas als uitgangspunt neemt. Deze doelen zijn helaas niet
overal gehaald in 2017.
Om de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen zijn bomen bijzonder belangrijk. Bij
de begroting heeft mijn fractie gevraagd om, naar voorbeeld van Kopenhagen, een plan op te zetten
om substantieel meer bomen in de stad te krijgen in plaats van minder. Erg tevreden was mijn fractie
over het groencompensatieplan dat in 2017 na 9 jaar broeden tot stand is gekomen. Om
pragmatische redenen de zaag in een boom te zetten is er niet meer bij. Een boom vertegenwoordigt
naast de ecologische waarde, gezondheidswaarde en welzijnswaarde nu immers óók een

economische waarde. Wie niet herplant zal moeten betalen. We moeten ook zuinig zijn op de
Stedelijk Ecologische Structuur. Door de groeiende intensivering van de landbouw wordt de stad een
toevluchtsoord voor de natuur. Dat vraagt om een stevige ecologische basis in het beheer. Mijn
fractie wil voor de ecologische gebieden een goed monitoringssysteem om de effecten van het
beheer te kunnen volgen. Daartoe dient mijn fractie een motie in.
Wat GroenLinks betreft doet in Groningen iedereen mee. We kunnen terugkijken op vier bewogen
jaren, waarin veel is geïnvesteerd in het activeren van mensen, in armoede en in minimabeleid. Er is
voor gezorgd dat kinderen mee kunnen doen met sporten, schoolreisjes, laptops voor school of fruit
en ontbijt op school. Mijn partij vindt dit niet een prestatie maar een gegeven dat deze gemeente
zich inzet voor mensen die dat het hardst nodig hebben.
GroenLinks is er trots op dat bijstand op maat in onze stad wordt uitgevoerd, want de weg er naartoe
was niet makkelijk. Met doorzettingsvermogen, geduld en hoop is het gelukt om ruim 900 mensen te
bedienen. Wat mijn fractie prachtig vindt aan bijstand op maat is dat de aanpak uitgaat van
vertrouwen. Mensen worden gestimuleerd vanuit hun kracht. Daarbij worden individuele
omstandigheden van mensen meegewogen. Want wat GroenLinks betreft zijn niet alleen de regels
leidend. Uit het verleden weten we dat sancties en wantrouwen mensen niet vooruit helpen. Het
zorgt er voor dat mensen ook wantrouwig worden en als gevolg daarvan geen stap voor of achteruit
durven te doen.
Ook goed is het feit dat er via kansen in kaart mensen zijn gezien, gehoord en gesproken. Hierdoor
krijgen mensen een gezicht en leren we de mensen kennen: wie ze zijn, wat ze beweegt, wat ze
kunnen en waar ze ondersteuning bij nodig hebben. Niet vanuit cijfers en papier, maar de gezichten
achter de nummers.
Voorzitter, het bijstandsvolume is ietsjes gedaald ( van10338-10178), de economie trekt aan en wat
GroenLinks betreft zou iedereen hiervan moeten profiteren. We zien echter dat er een sterke
tweedeling is, ondanks alle inspanningen op verschillende gebieden als onderwijs, werk, armoede en
minimabeleid. Dit is een groot en lastig vraagstuk. Hoe zorgen we er in de toekomst voor dat
iedereen mee kan profiteren? Dat we niet alleen investeren in armoedeverlichting maar ook de
uitbanning van armoede.
GroenLinks ziet ook het verband tussen een gering inkomen en het niet hebben van een baan binnen
alle programma’s zoals schulden, sport, cultuur, wonen en gezondheid. Daarom hebben wij samen
met de PvdA de motie van bijstand naar baan gemaakt. We vragen het college te onderzoeken welke
extra inzet nodig is om de komende jaren meer mensen van bijstand naar een baan te begeleiden.
Expliciet rekening vragen wij te houden met 50-plussers. Een groep die moeilijk aan een baan komt.
In het coalitie akkoord staat dat de gemeente anders wil gaan werken in de zorg en dit is in de
afgelopen vier jaar zeker bereikt. De Wij teams zijn in 2017 in elke wijk gerealiseerd en er is naar een
stichting Wij toegewerkt. Werd er in de afgelopen jaar nog bovenop gezeten om te kijken waar
eventuele knelpunten zaten, nu praten we over het meer loslaten van de Wij teams.
Wat GroenLinks betreft geven we Wij nu vooral de ruimte en het vertrouwen om zich verder te
ontwikkelen. We zien daarbij de samenwerking met onder andere scholen en sportverenigingen. En

natuurlijk zullen er altijd aandachtspunten blijven, zoals bij kindermishandeling en huiselijk geweld.
Bij Veilig thuis zien we bijvoorbeeld de gestegen her-meldingen van kindermishandelingen.
Voorzitter de samenleving staat niet stil en de gemeentelijke organisatie zou dit ook niet moeten
doen. Door de diverse wijkgerichte aanpakken is geëxperimenteerd met vormen van
wijkdemocratieën en wijkeconomieën. Luisteren naar de bewoners staat daarbij meer centraal en,
voorzitter, mijn fractie is trots op de zaken die al gerealiseerd zijn in onder andere de Wijert, Selwerd
en de Oosterparkwijk. De burger heeft wat ons betreft niet centraal gestaan bij de voorbereiding van
het Noordelijk Belastingkantoor. Ik heb hier eerder mijn zorgen over geuit. Voor de laatste keer wil ik
kwijt dat een ICT probleem gebeuren kan. Zaak is dan alleen de burgers bij de hand te nemen en uit
te leggen waarom zaken gaan zoals ze gaan. Wat mijn fractie betreft heeft Het Noordelijk
Belastingkantoor Groningers te lang laten spartelen.
Tot slot voorzitter. Het accountantsverslag van deze rekening is een heel andere dan het jaar
hiervoor. En dat is goed nieuws. Ook op deze plek wil ik mijn complimenten geven aan al die
medewerkers die enorm veel werk moesten verzetten om de beginbalans in orde te brengen. Nu lees
ik een meer dan terechte goedkeurende verklaring.

