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Jeugd 
Elker: in de afgelopen periode is er door collega Bloemhoff en mijzelf veel tijd besteed aan de 
omvorming Elker. Hierin is de Raad goed meegenomen, maar daarvan kan ik nu helaas nog niet 
zoveel openbaar maken. In een volgende ‘aflevering’ meer hierover. 
Regiovisie Inkoop Jeugd: de regio Groningen werkt hard aan een nieuwe inkoop jeugd. Er is een 
portefeuillehouder Jeugd, wethouder Verschuren uit Midden-Groningen. Daarnaast is er een 
dagelijks bestuur dat eindverantwoordelijk is en waar ik voorzitter van ben. Dit onderwerp heeft veel 
tijd gekost en dat zal het voorlopig ook nog blijven doen. De gesprekken gaan erover om tot de best 
mogelijke jeugdzorg tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten te komen. 
Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS is afgesproken dat die 
nieuwe inkoop aan verschillende normen moet voldoen, de zgn. Norm voor Opdrachtgeverschap. 
Om die goed in te kunnen vullen, moeten de regio’s hiervoor met jeugdhulpaanbieders, gebruikers, 
gemeenten, onderwijs en andere betrokkenen gezamenlijk een beeld bepalen, de zgn. Regiovisie. Er 
is veel energie in gaan zitten om genoemden enigermate op een lijn te krijgen. Dit is echter wel 
gelukt en op 18 juni is er een prima startbijeenkomst geweest. Dit traject loopt nog tot ongeveer 
begin november, dus ook hierover later meer. 
Jeugd Expertise netwerk Noord-Nederland (JENN): we zien dat de vraag om zorg door jongeren in 
nood sterk is toegenomen. Er is daarom door het ministerie van VWS extra geld beschikbaar gesteld. 
Dit geld beheert Groningen voor de hele Noord-Nederlandse regio.Deze expertisecentra hebben als 
doel om te ondersteunen bij het organiseren van passende hulp voor een kleine groep jongeren met 
meervoudige en complexe problematiek, zoals anorexia. Met enige regelmaat worden hiervoor 
bestuurlijke overleggen georganiseerd. Juist in bovenregionale samenwerking zijn we in staat om 
meer jongeren beter te helpen. 
Passend Onderwijs: met collega Bloemhoff en de SamenwerkingsVerbanden Onderwijs heb ik 
overleggen om passend onderwijs in zo goed mogelijke banen te leiden. We willen kinderen die extra 
ondersteuning nodig hebben in de klas zo goed mogelijk faciliteren. Toch zien we ook regelmatig dat 
het in de praktijk nog niet zo eenvoudig is om dit goed te organiseren. Vaak zijn klassen overvol en 
neemt het aantal kinderen met extra ondersteuning toe, waardoor er in klassen ook onbalans en 
onrust ontstaat. We houden dus graag een oogje in het zeil. 
Kansrijke Start: met staatssecretaris Blokhuis is meermaals overleg geweest om het succesvolle 
programma Kansrijke Start - om kinderen een zo goed mogelijke start in het leven te geven - ook in 
een volgende kabinetsperiode duurzaam te borgen, organisatorisch en financieel. 
 
Lokaal Preventie Akkoord 
De VNG stelt in samenwerking met het ministerie van VWS budgetten beschikbaar om op lokaal 
niveau invulling te geven aan het Nationale Preventie Akkoord, de zgn. Lokale Preventie Akkoorden. 
Groningen heeft daar ook een aanvraag voor ingediend. Landelijk wordt gefocust op meer bewegen, 
minder roken en gezond gewicht. Behalve voor deze belangrijke onderwerpen ben ik van plan om dit 
akkoord in Groningen veel breder te trekken. Het gaat m.i. ook om ontspannen kunnen leven zonder 
bv. de druk van schulden etc. die leidt tot onrust in gezinnen. In januari organiseren we een grote 
bijeenkomst om de ondertekening van dit nieuwe akkoord te vieren. Daarna werken we met een 
uitvoeringsagenda. Daarbij betrekken we alle nuttige en noodzakelijke partijen in de gemeente en de 
regio. 
Preventie Overleg Groningen 
Samen met de provincie werken we met alle partners in de gezondheids- en leefstijlzorg aan meer 
gezonde jaren voor alle Groningers. Het feit dat een fors deel van de Groningers minder gezonde 
jaren ervaart vanwege overgewicht, teveel roken en minder welbevinden is voor ons allen een 
opdracht om met man/vrouw en macht te werken aan verbetering van deze situatie. Alle partners in 
de regio zijn hierbij betrokken. 
 



Armoede 
Zoals eerder gemeld, zullen we eind dit jaar een nieuw maatschappelijk akkoord Armoedebestrijding 
afsluiten. Hiervoor werken we momenteel een financiële onderbouwing uit. Dit akkoord past in de 
inzet van de Manifeststeden (een programma dat voortkomt uit de commissie Halsema en gaat om 
een aanvraag van 1 miljard voor 15 steden en 16 gebieden) en leidt tot een meer radicale aanpak van 
armoede. Hierbij wil ik ook graag onze leden betrekken. Daarvoor zullen we in het najaar een 
bijeenkomst organiseren. 
Start Gro Next: in mei is de nieuwe academie Gro Next gepresenteerd. Het mooie van de naam is dat 
je er ook Grow Next in kunt horen ;)). Het is een academie waar we kennis over armoede bundelen, 
waar professionals meer kunnen leren over armoede en hoe je dat intern en extern bespreekbaar 
kan maken. De gemeente Groningen werkt hierin samen met de Hanze Hogeschool, de Moedige 
Dialoog en CMO/STAMM. 
OOG tv: de lokale omroep heeft ondertussen ook een onderzoekspoot. Deze is gestart met een 
onderzoek naar armoede in Groningen o.l.v. Chris Bakker. Een onderzoek waaraan de RUG meewerkt 
en natuurlijk ook de gemeente Groningen. Er was helaas geen goed protocol over de verhouding 
tussen deze onafhankelijke onderzoeksredactie en de stadsredactie, waardoor er half april een rare 
situatie ontstond toen mij na een interview door de onderzoeker via de stadsredactie woorden in de 
mond werden gelegd, die ik absoluut niet in deze combinatie heb gebruikt. De hoofdredacteur heeft 
ook toegegeven, dat ik dat niet zo heb gezegd, maar men wilde dit toch niet rectiferen. Een 
journalistieke doodzonde.  
Nadat OOGtv een protocol heeft gemaakt, waarin ook gemeente Groningen zich kon vinden, omdat 
de onderzoekspoot nu volstrekt onafhankelijk kan werken van de stadsredactie, hebben we de 
samenwerking hervat. 
 
Zorg- en Veiligheidshuis Groningen (ZVHG) 
Als loco-burgemeester zit ik de stuurgroep en het bestuur van het ZVHG voor. Landelijk wordt 
gewerkt aan een meerjarenagenda om deze samenwerking, die ervoor moet zorgen dat heel 
complexe gezinssituaties vol geweld en instabiliteit op juiste wijze en duurzaam worden 
ondersteund, goed in te richten. 
 
Schuldhulpverlening 
Slachtoffers Affaire Kindertoeslagen: ook in Groningen wonen mensen die geraakt zijn door de 
Toeslagenaffaire. Momenteel weten we van 355 gezinnen dat ze in deze groep zitten. Een aantal 
heeft geen nadere hulp van de gemeente nodig, de grootste groep kunnen we gelukkig goed 
ondersteunen. Soms zijn hun vragen echter veel groter dan alleen die om herstel, maar kunnen we 
ook via schuldhulpverlening of andere gemeentelijke ondersteuning bijdragen. In juli zal 
staatssecretaris Van Huffelen een bezoek brengen aan Groningen en spreken met een aantal ouders. 
Daar zal ik bij aanwezig zijn. 
TONK: al in vele media is gemeld dat de TONK-(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten) 
regeling nog niet erg succesvol is. Dat geldt niet alleen voor Groningen, maar voor heel Nederland. 
Op de een of andere manier past deze regeling niet goed genoeg bij de situatie waarin inwoners zich 
bevinden. De regeling is echt heel eenvoudig aan te vragen, we gaan uit van het principe “Eens 
gegeven, blijft gegeven” (behalve als er evident is gefraudeerd) en toch melden zich maar weinig 
belangstellenden. Hierover is een aantal gemeenten, w.o. Groningen in gesprek met minister 
Koolmees. Daarnaast doen we ons best om deze regeling nog beter te ‘verkopen’; zo staat er nu een 
interview in de Groninger Ondernemers Courant en passen we de gemeentelijke website aan. 
 
Corona Perspectiefplan 
Naast een uitgebreid economisch herstelplan voor Groningen presenteren we binnenkort ook het 
sociaal-maatschappelijke corona perspectiefplan. Het Rijk stelt vele miljoenen als compensatie 
beschikbaar gedurende de corona crisis. Ons plan richt zich op de korte en middellange termijn, 
vanuit de aanname dat de gevolgen van corona nog wel even zullen nadreunen. Niet alleen 



economisch, maar bv. vooral ook onder jongeren waar het onderwijs gemis betreft en bv. onder 
ouderen, waarbij eenzaamheid sterk is toegenomen. Hierover later meer.  
 
Overig 
Ontvangst: op 3 mei mocht ik de ambassadeur van BanglaDesh in Nederland ontvangen. Voor mij 
persoonlijk erg leuk, omdat daarin even mijn tijd in de Tweede Kamer en nu hier mooi samenvielen. 
Vanuit mijn portefeuille Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking was ik erg actief op het 
dossier Textielconvenant. De start van het gesprek over verbetering van de situatie van 
textielarbeiders was immers de rampzalige gebeurtenis met de ateliers in het gebouw Rana Plaza in 
Savar in Bangladesh, waarbij 1134 mensen omkwamen en ongeveer 2500 mensen gewond raakten. 
Dit leidde in 2018 tot het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. 
 
Programmacommissie 
Vanuit het sociale domein werk ik mee aan de programmacommissie. Erg inspirerend om lekker door 
te praten over verschillende dossiers én een bijzondere manier om interessante GroenLinkse 
Groningers te ontmoeten of beter te leren kennen. 
 
VNG 
Vanwege een andere functie of drukte vertrokken twee Groningers uit het hoofdbestuur van de VNG. 
Daarom heb ik gesolliciteerd en op 16 juni ben ik daarin gekozen. Daar kan ik naast de belangen van 
onze gemeente ook die van de regio naar voren brengen. Al eerder was ik waarnemend voorzitter 
van de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit en zodoende lid van het hoofdbestuur. Heel leuk 
dus om dat weer op te kunnen pakken. 
 
Vervangen Glimina 
Vanwege de gebeurtenis in Hoogkerk, waarbij een 14-jarig onschuldig slachtoffer om het leven kwam 
en waar collega Glimina Chakor helaas getuige van was, neem ik voorlopig haar portefeuille waar. 


