
Open stad
Ruimte maken
Ruimte laten

vooruit
Nu

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018



Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018

2 3

Inhoudsopgave 04  Nu vooruit
Voorwoord Alexander Pechtold

06  Open stad 
Ruimte maken, ruimte laten

08  Burger en Stad
Minder inspraak, meer 
samenspraak

12  Financiën 
Financiën op orde

16  Onderwijs
Ruim baan voor onderwijs

20  Economie 
Ruimte voor economische 
kansen

24  Gezondheid
Zorg dicht bij mensen

28  Jeugdzorg
Krachten bundelen voor 
jeugdzorg   

32  Participatie
Aan de slag

36  Leefomgeving en Milieu 
Een harmonieuze samenleving

40  Duurzaam
Een echt duurzame stad

44  Wonen 
Huizen voor alle woonwensen

48  Ruimte
Slim ruimtegebruik en 
aantrekkelijke binnenstad

52  Mobiliteit
Een bereikbare en leefbare stad

56  Veiligheid
Vrijheid versus handhaving

60  Kunst en Cultuur
Voor een bruisende stad

64  Sport
Verbinding door sport en 
beweging

68  Colofon
 



Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018

4 5

De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus 
ook. Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de 
stembus. Gaat u weer stemmen? Veel mensen 
vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk 
is. Ik overtuig u er graag van dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
  
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. 
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien 
hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet steeds zijn 
‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijks 
leven, in hun directe omgeving?’. Voor D66 is het 
essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de 
plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht 
én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin de 
mens centraal staat.
  
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes 
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw 
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het 
lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid?  
Worden zorg en ondersteuning van ouderen en 
gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente 
nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde 
industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende 
gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners 
die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? 
Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? 
De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw gemeente 
spelen. Dat begint met stemmen; stemmen op D66.
  
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is 
op vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. 
Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en 
rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen 
in voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze 
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke 
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van 
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een 
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en waar 
nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van mensen 
onderling de belangrijkste maatschappelijke motor is. 
Wij vertrouwen op die kracht van mensen, individueel 
en samen.
  

Dat alle politiek uiteindelijk lokale politiek is, wordt 
een steeds grotere waarheid nu de Rijksoverheid in 
recordtempo bezig is om veel van haar taken bij uw 
gemeente neer te leggen. Helaas zijn de motieven van 
het kabinet vooral financieel; zoveel mogelijk taken 
‘over de gemeentelijke heg’, maar wel voor veel minder 
geld dan er eerst voor beschikbaar was. Daarmee lopen 
zij het risico de verhoudingen onnodig op scherp te 
zetten. D66 streeft óók naar krachtiger gemeenten, 
maar niet primair omwille van bezuinigingen. Wij 
hebben de overtuiging dat belangrijke besluiten over 
de directe leefomgeving van mensen het beste lokaal 
genomen kunnen worden. Net zoals we de toekomst 
van ons land op andere onderwerpen steeds meer 
binnen Europa bepalen. Den Haag moet leren een flinke 
stap terug te doen. Dat leidt tot een onherroepelijke 
verandering in de relatie tussen de burger en de lokale 
overheid. Dat biedt kansen, ook in uw gemeente. 
  
In veel gemeenten is D66 sinds de verkiezingen in 2010 
weer sterk vertegenwoordigd. Er is daar door goede en 
betrokken raadsleden en bestuurders veel bereikt. Wie 
kwaliteit eist, moet ook kwaliteit leveren. In een aantal 
andere gemeenten kunnen we nu weer terugkomen. Het 
is in uw belang dat D66 die sterke positie continueert 
en waar mogelijk uitbouwt. D66 vindt dat iedere 
gemeente de brandende ambitie moet hebben om 
voor de inwoners de best mogelijke leefomgeving te 
realiseren. Energie, geld en bemoeizucht moeten niet 
gestoken worden in zaken die burgers best onderling 
kunnen regelen – en dat is meer dan politici en zelfs u 
vaak denken. Dat wat de gemeente wel doet, moet dan 
wel goed gebeuren; efficiënt, effectief en duurzaam.
  
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn 
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen 
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de 
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten 
werken om onze idealen te verwezenlijken.
  
Verschillende gemeenten maken de komende jaren 
verschillende keuzes. Hoeveel uur thuiszorg is er 
beschikbaar voor uw buren die graag zo lang mogelijk 
zelfstandig willen wonen? Hoe voortvarend is uw 
gemeente volgend jaar bij het begeleiden van die 
Wajong-er die echt gemotiveerd is om zijn eigen brood 
te verdienen? 
  
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de 
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u 
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de 
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker 
hier in Groningen, in uw eigen omgeving!
  
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter nog; stem D66!

Alexander Pechtold

“De gemeente speelt een 
steeds grotere rol in uw 
leven. Daarom moet u ook 
een veel grotere rol in uw 
gemeente spelen. Dat begint 
met stemmen op 19 maart; 
stemmen op D66.”

vooruit
Nu
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In maart 2014 kiest Groningen een nieuwe 
gemeenteraad en daarmee ook een nieuw stadsbestuur. 
Veel beleid van een stadsbestuur begint bij hun houding 
tegenover hun eigen bevolking. Is dat er een van 
vertrouwen of een van wantrouwen? Van openheid 
of geslotenheid? D66 vertrouwt op de eigen kracht 
van mensen en kiest voor een open bestuursstijl. De 
gemeente hoort haar burgers serieus te nemen en open 
en eerlijk te communiceren over haar eigen handelen. 
Daar hoort een betrouwbare overheid bij. 

Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Wat gebeurt 
er met de thuiszorg en de jeugdzorg? Hoe zit het met 
de studiefinanciering en de toekomst van allerlei 
voorzieningen in de wijk? Wat verandert er aan onze 
pensioenen, lonen en belastingen? Wat betekent het 
voor mensen in de stad dat de gemeente allerlei taken 
van de overheid overneemt? Ook Groningen moet de 
uitgaven op orde brengen en hervormingen doorvoeren. 
D66 deinst niet voor deze uitdaging terug. Niet 
vasthouden aan het verleden, maar met een open blik 
de toekomst tegemoet. Want er zijn kansen genoeg. 

De kracht van mensen
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. De 
gemeente kan met een gerust hart veel zaken aan 
mensen overlaten. Alles dichtregelen is echt niet nodig, 
integendeel. De samenleving barst van de kracht en de 
ideeën. Als je daar als gemeente maar voor open staat. 
Maak gebruik van dat eigen initiatief van ondernemers, 
studenten en burgers. Benut het talent dat leeft in onze 
stad. Het onderwijs is in Groningen de motor van de 
persoonlijke ontwikkeling én de economie. Dat het 
onderwijs hier zo goed mogelijk kan functioneren, heeft 
voor D66 topprioriteit. Voor docenten, studenten en de 
kinderen in de stad. Zij die er nu wonen, maar ook hen 
die hier in de toekomst komen wonen.

Ruimte maken, ruimte laten
Ons uitgangspunt is ruimte maken en ruimte laten. 
D66 gelooft in een overheid die zich richt op kerntaken. 
De overheid hoeft niet op te lossen wat een zorgzame 
samenleving zelf ook kan doen. Die samenleving is zelf 
al op zoek naar nieuwe verbindingen. Op het gebied 
van sociale zekerheid, zorg, kinderopvang, mantelzorg, 
groenonderhoud, noem maar op. Initiatieven van 
mensen onderling, in hun eigen omgeving, zijn vaak 
effectiever, efficiënter en vaak ook gewoon veel leuker 
dan pogingen van de overheid om hetzelfde te regelen.

Internationale kansen
Groningen is geen eiland. Groningen staat midden 
in een regio met veel kansen en is in toenemende 
mate een internationale stad. Ontvang de regio, 
buitenlandse studenten, nieuwe gezinnen of nieuwe 
bedrijven daarom met open armen. Pas niet alleen de 
dienstverlening op al die nieuwkomers aan, maar zorg 
er ook voor dat onze stad aantrekkelijk wordt voor al 
die energie en nieuwe impulsen. Door de aandacht voor 
ons fantastische culturele aanbod vast te houden, regels 
te verminderen en belastingen laag te houden. 

Een open, duurzame, bruisende stad
De afgelopen vier jaar heeft D66 zich hard gemaakt 
voor een open bestuursstijl, voor transparantie en 
duurzaamheid. Wij streven naar een bruisende, 
energieke stad, waar openheid de norm is en waar 
mensen zich kunnen ontwikkelen. Waar we het normaal 
vinden om elkaar een handje te helpen. Waar mensen 
niet tussen wal en schip vallen. Waar we ons richten op 
de toekomst en kansen grijpen die ons verder brengen.

Burger en stad
Volgens D66 is het succes van een samenleving maar 
voor een klein deel toe te schrijven aan de overheid. 
De kracht zit in de mensen zelf. Een overheid moet 
dienstbaar zijn aan haar burgers en niet andersom. 
Open, betrouwbaar en meedenkend zijn hierbij 
sleutelwoorden. Open door transparant besluiten te 
nemen en open en eerlijk te communiceren met mensen 
in de stad. Betrouwbaar door afspraken na te komen 
en verantwoord om te gaan met de gemeentefinanciën 
en meedenkend door klantgericht en in dienst van de 
bevolking te handelen en te communiceren. D66 heeft 
zich de afgelopen periode met verschillende initiatieven 
ingespannen om mensen in de stad meer grip te laten 
krijgen op hun eigen leefomgeving. D66 wil daar de 
komende periode mee verder gaan.

Solide financieel beleid
De gemeentelijke middelen staan de komende 
jaren onder druk. Om de gemeentelijke financiën 
op termijn houdbaar te houden, zullen de komende 
jaren belangrijke keuzes worden gemaakt. D66 kijkt 
daarom kritisch naar de verschillende gemeentelijke 
beleidsterreinen. Krapte in budget betekent scherpte in 
focus. Dat betekent niet dat de gemeente de komende 
jaren niets meer gaat doen, integendeel. Op een aantal 
terreinen is een rol voor de overheid weggelegd om de 
komende jaren te investeren. Voor D66 ligt de nadruk 
juist op de lange termijn. De keuze voor een stad waar 
bedrijven zich willen blijven vestigen, ouders hun 
kinderen willen opvoeden en studenten willen studeren 
zal ons op de lange termijn groei opleveren. Financiële 
deugdelijkheid, duurzaamheid en kansen voor iedereen 
in de stad zijn daarbij randvoorwaarden.

Gooi de luiken open!
Waar draait het om op 19 maart? Op die dag is de keuze 
aan u. Willen we blijven vasthouden aan vroeger? Of 
met een open blik naar de toekomst kijken? Willen we 
een stadsbestuur dat kiest voor geslotenheid of voor 
openheid en een dialoog met zijn inwoners? Willen we 
een stad die gemaakt wordt vanuit het stadhuis of door 
stadjers zélf? Voor D66 is het duidelijk. De overheid kan 
het vaak niet meer alleen, de luiken moeten open!

Jetze Luhoff
Lijsttrekker D66 Groningen

“Wij streven naar een 
bruisende, energieke stad, 
waar openheid de norm is en 
waar mensen zich kunnen 
ontwikkelen. Waar we het 
normaal vinden om elkaar een 
handje te helpen. Waar mensen 
niet tussen wal en schip vallen. 
Waar we ons richten op de 
toekomst en kansen grijpen die 
ons verder brengen.”

ruimte maken
Open stad

ruimte laten
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> Burger en Stad
  

De tijd dat een paternalistische overheid bepaalde wat goed 
voor de burger was, is gelukkig voorbij. Burgers zijn mondiger 
en willen invloed hebben op de democratische besluitvorming 
van de overheid. Ze willen echte inspraak, ze willen gehoord 
worden en weten waar ze aan toe zijn. Een ontwikkeling waar 
D66 sinds haar oprichting al voor pleit. Voor bestuurders, 
politici en ambtenaren is het nog even wennen, die 
mondige burger die zich niet meer met een kluitje het riet 
in laat sturen. D66 wil daarom minder inspraak en meer 
samenspraak.

meer
Minder inspraak 

samenspraak

Democratie
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• Vervang het bestaande wijkconvenant door een 
geheel nieuwe versie die recht doet aan de wens 
om burgers meer invloed te geven. Nu is het 
bijvoorbeeld zo dat het convenant bepaalt dat 
wijkorganisaties niet mogen meepraten over 
plannen voor de buurt als er een derde partij bij 
betrokken is. Zo’n bepaling is niet democratisch en 
moet geschrapt worden. 

• Geef stadsdeelcoördinatoren de ruimte om echt iets 
te betekenen voor de wijk en sta niet toe dat hun 
werk door ambtenaren wordt belemmerd. 

Dienstverlening
• Laat in houding en gedrag zien dat een 

gemeentebestuur dienstbaar is, zich van nature 
bescheiden opstelt en zich in zijn handelen 
realiseert dat de overheid de wijsheid niet in pacht 
heeft. Laat merken dat het de mensen zijn die de 
stad maken.

• Van het nieuwe college verwachten we een 
dienstbare opstelling naar de gemeenteraad. Dat 
betekent dat het college met heldere voorstellen 
komt, naar de hele raad, inclusief de oppositie, 
luistert en op basis van argumenten verdere 
invulling geeft aan het beleid.

• Zorg voor een optimale dienstverlening aan de 
burgers door ruime openingstijden en vlotte 
afhandeling van vragen, klachten of opmerkingen. 

• Geef burgers de kans om hun zaken met de 
gemeente buiten werktijd te regelen door een of 
meer loketten in de avonduren open te stellen. 
Een loket burgerzaken met buitengewone 
openingstijden zou goed passen in het Forum. 

• Burgers moeten de gemeente kunnen aanspreken 
op haar resultaten en afspraken. Als bepaalde 
termijnen worden overschreden, horen inwoners 
recht te hebben op een passende compensatie. 

• Investeer in een zorgvuldige vergunningverlening 
en consequente handhaving. Maak zoveel mogelijk 
gebruik van de regel “geen bericht is goed bericht”: 
als de gestelde termijn voor een vergunning is 
verstreken, wordt de vergunning automatisch 
verleent.

• Blijf investeren in goede digitale dienstverlening en 
daar waar mogelijk ook fysieke dienstverlening in 
de wijken in combinatie met buurtvoorzieningen, 
zoals steunpunten, bibliotheken en vensterscholen.

• Kijk of de dienstverlening niet goedkoper kan en zo 
ja, pas de leges daarop aan. Wat ons betreft wordt 
als eerste stap de parafencultuur afgeschaft. 

• Maak werk van de ontwikkeling van persoonlijke 
internetpagina’s, waar mensen kunnen inloggen 
en hun zaken kunnen regelen. Op deze pagina’s 
kan verschillende soorten informatie beschikbaar 
worden gesteld, van de stand van zaken met 
betrekking tot de vergunningsaanvraag tot de 
actuele plannen voor wijk en of buurt, van WOZ-
informatie tot de raadsagenda.

• Maak werk van een dienstbare, moderne en 
efficiënte gemeentelijke organisatie. Daar waar 
taken beter of goedkoper door anderen kunnen 
worden uitgevoerd, wordt dat mogelijk gemaakt.

Emancipatie, diversiteit en werkgeverschap
• Bouw het gemeentelijke personeelsbestand zo 

divers mogelijk op, zonder welke discriminerende 
maatregelen dan ook. 

• Maak ruim baan voor arbeidsgehandicapten om 
in dienst te treden, door werkplekken geschikt te 
maken en actief te werven, maar nogmaals zonder 
discriminerende maatregelen.

• Zorg dat de gemeente een moderne en goede 
werkgever is die de mobiliteit van medewerkers 
vergroot. Dit is goed voor de flexibiliteit van de 
gemeentelijke organisatie het geeft vaker een frisse 
blik en vergroot kansen voor nieuwe instroom.

• Bied jongeren via stageplekken en traineeships 
kansen om werkervaring op te doen. Dit is goed 
voor de gemeentelijke organisatie op langere 
termijn en vergroot de kansen op de arbeidsmarkt 
voor deze jongeren.

• Het is voor ons van het grootste belang dat 
iedereen de vrijheid heeft om uit te komen 
voor wij hij of zij is. Voor veel homo’s, 
lesbiennes en transgenders is dit nog altijd geen 
vanzelfsprekendheid. Dit blijft een belangrijk 
aandachtspunt in het onderwijs, de sport maar 
ook in internationale contacten en binnen de 
gemeentelijke organisatie zelf. 

Mensen zijn steeds meer in staat om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen 
leefomgeving. Ook de gemeente Groningen staat 
voor serieuze uitdagingen: hoe geven we de stad 
verder vorm en wie doet wat? Wat is de rol voor 
het gemeentebestuur? En wat kunnen burgers zelf 
doen? Voor D66 kan en hoeft de gemeente niet alle 
maatschappelijke vraagstukken alleen op te lossen. 
Sommige vraagstukken zijn daar te complex voor, soms 
ontbreekt het de gemeente aan middelen. Bovenal 
kunnen anderen dat soms gewoon beter. Bewoners 
en organisaties zijn namelijk heel goed in staat en 
bereid hun eigen en elkaars problemen op te lossen. 
D66 onderkent deze kracht van de samenleving en 
wil de veerkracht, creativiteit en ondernemingslust 
van de Groningers mobiliseren ten behoeve van de 
stad. De afgelopen periode heeft de gemeente al 
de nodige stappen gezet om meer transparantie en 
openheid te bieden. De oude gemeentelijke divisies zijn 
verdwenen, de gemeente heeft hard gewerkt aan een 
klantcontactcentrum en de digitale dienstverlening is 
verbeterd. Ook is de gemeente bezig de openingstijden 
beter op de burgers af te stemmen en is er meer 
openheid naar burgers als het gaat om de begroting. De 
gemeente is dus op de goede weg, maar er is nog ruimte 
voor verbetering. 

D66 staat al sinds haar oprichting voor vrijheid en eigen 
verantwoordelijkheid. Wij vinden het dus geweldig dat 
burgers meer invloed krijgen op het gemeentebeleid 
en meer te zeggen krijgen over wat er in hun stad 
gebeurt. Het is dan wel essentieel dat de gemeente 
ruimte geeft voor al die kennis, ervaring en inzet van 
de samenleving. Ruimte voor particuliere initiatieven 
die ten goede komen aan de stad. Bestuurlijke 
medezeggenschap voor de indieners over de inrichting 
en uitvoering van hun voorstellen. Vertrouwen dat de 
burgers en organisaties inderdaad de kracht hebben 
om hun bijdrage te leveren aan de stad. Dat is soms wel 
even wennen voor ambtenaren, bestuurders en politici 
die onder invloed van de oude bestuurscultuur niet 
gewend waren om echt naar burgers te luisteren. Daar 
komt wat D66 betreft snel verandering in. Door een 
nieuwe open bestuurscultuur en door de gemeentelijke 
organisatie open in te richten. Door actief en zoveel als 
mogelijk informatie en beleidsvoornemens openbaar 
te maken, zodat mensen in staat worden gesteld om 
mee te denken en te doen. Maar ook door zelf, waar 
nodig, als overheid mee te doen aan maatschappelijke 
initiatieven van stadjers: overheidsparticipatie in plaats 
van burgerparticipatie.

Informatievoorziening
• Maak zoveel mogelijk overheidsinformatie 

openbaar beschikbaar, zodat een echt openbaar, 
actief bestuur ontstaat. Daarmee kunnen de 
vaak omslachtige en dure WOB-procedures (Wet 
Openbaarheid van Bestuur) worden voorkomen.

• Maak op alle beleidsterreinen informatie over 
voornemens en plannen openbaar beschikbaar in 
zogenaamde track & trace-systemen en digitale 
dossiers. Daarmee geeft de gemeente inzicht over 
hoe het met de plannen gaat, waar op dit moment 
aan gewerkt wordt en welke ambtenaar of afdeling 
daar mee bezig is. Hiermee worden inwoners actief 
uitgenodigd mee te denken en te doen.

Communicatie
• Blijf werken aan het verbeteren van de 

communicatie met de inwoners van de gemeente. 
Luister actief en ga in op hun argumenten. Maak 
duidelijker wat de daadwerkelijke invloed van de 
stadjers is. Als de gemeente alleen informatie komt 
verschaffen, moet niet de verwachting worden 
gewekt dat mensen echt inbreng hebben. 

• Laat argumenten van burgers terugkomen in 
de beraadslagingen in de gemeenteraad. Het is 
van belang dat mensen thuis merken dat hun 
ideeën of bezwaren in ieder geval zijn gehoord. 
Laat ze merken dat er begrip bestaat voor hun 
standpunten, ook als dit er niet toe leidt dat het 
beleid verandert. 

Burgerparticipatie
• Steeds vaker zullen anderen, bijvoorbeeld 

marktpartijen, taken van de gemeente overnemen. 
Dat is prima, maar mag niet leiden tot minder 
invloed van bewoners op de ontwikkelingen in 
hun wijk, buurt of straat. D66 vindt daarom dat 
de gemeente een actieve rol moet spelen in het bij 
elkaar brengen van initiatiefnemers voor bepaalde 
ontwikkelingen en de betrokken inwoners. 

• Ga als gemeentebestuur tijdig in gesprek met 
iedereen die bij een wijziging of project betrokken 
is en ga daarbij de dialoog aan. 

• Neem ideeën uit de samenleving serieus, ook 
als dat betekent dat eigen plannen, wensen of 
beleidskaders een pas op de plaats moeten maken. 
Een voorbeeld van geslaagde burgerparticipatie is 
de aanleg van een park in de Tuinwijk. 

• Voorzie elk voorstel dat in de raad behandeld 
wordt van een participatieparagraaf, waarin 
is aangegeven op welke manier inwoners en 
organisaties zijn betrokken bij de totstandkoming 
van het voorstel.

• Betrek, naast reguliere organisaties of 
inspraakorganen, ook burgers op individuele basis 
bij burgerparticipatie.

Wat is er aan de hand?

Wat vindt D66 hiervan?

En nu concreet: wat wil D66?

> Burger en Stad

Democratie
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> Financiën
  

Dat de gemeente Groningen er financieel niet echt goed voor 
staat, is duidelijk. De gemeente heeft veel geld gestoken in 
bedrijventerreinen en woningbouwlocaties, zoals Meerstad. 
Door de problemen op de woningmarkt en de crisis moet 
de gemeente daar nu geld op toeleggen. Vroeger kon de 
gemeente tekorten op de begroting met meevallers afdekken, 
maar dat kan nu ook niet meer. Daarbij krijgt de de gemeente 
ook nog te maken met kortingen vanuit het Rijk. 

Financiën

op
Financiën 

orde
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Solide financieel beleid
• Voer een solide financieel beleid. Een gemeente 

hoort niet boven haar stand te leven. Ambitie is 
mooi, maar het moet wel betaalbaar blijven. Het 
geld van de gemeente is van ons allemaal. 

• Laat actief grondbeleid over aan andere 
investeerders. Dat is geen kerntaak van de 
gemeente en heeft al voor de nodige financiële 
problemen gezorgd. 

• Let op de kleintjes! Dat hoort ook bij een solide 
financieel beleid. Veel taken kunnen efficiënter 
worden uitgevoerd. 

• Maak werk van de kerntakendiscussie en beslis wat 
nu wel en wat niet bij het werk van de gemeente 
hoort, waarbij D66 eerder voor minder dan meer 
taken gaat. 

• Zorg er voor dat de begroting helder en transparant 
inzicht geeft in de financiële positie van de 
gemeente. Structurele uitgaven van de gemeenten 
moeten daarom ook structureel gefinancierd 
worden. 

• Garandeer de financiële toekomst van de stad. 
Het is essentieel dat de gemeente genoeg reserves 
heeft om toekomstige risico’s op te vangen. 
Het weerstandsniveau (geld dat nodig is om de 
gemeentelijke risico’s af te dekken) moet daarom 
op een verantwoord niveau blijven. 

• Kijk beter vooruit en anticipeer op kosten in de 
toekomst. Weeg bij investeringen niet alleen de 
investeringskosten maar ook de exploitatiekosten 
op de langere termijn mee. Ga voor de goedkoopste 
oplossing op langere termijn, in plaats van de 
laagste investering nu en hoge onderhoudskosten 
later. 

• Maak het huishoudboekje van de gemeente 
openbaar toegankelijk. Dat kan door aan te sluiten 
bij landelijke initiatieven van ‘open spending’. 
Dat houdt in dat financiële gegevens gewoon 
op internet komen te staan. Voor ons is dit een 
vanzelfsprekendheid. 

• Stel het subsidieregister beschikbaar op internet, 
zodat transparant is welke instanties en bedrijven 
de gemeente subsidieert. 

• Dat het financieel tegenzit, betekent niet dat de 
gemeente ongelimiteerd de gemeentelijke lasten 
mag verhogen. Deze moeten voor inwoners en 
bedrijven zo laag mogelijk blijven. De gemeente 
moet eerst naar zichzelf kijken voordat ze haar 
inwoners aanspreekt. 

Niemand kan voorspellen hoe de economie zich 
ontwikkelt. We weten ook niet wat de gemeente 
er verder nog bij krijgt aan wettelijke taken de 
komende jaren. We weten wel dat de gemeente een 
stuk efficiënter kan werken. De maatregelen die al 
zijn genomen, hebben structureel 43 miljoen euro 
aan bezuinigingen opgeleverd. Ook in financieel 
moeilijke tijden moet je als partij je bestuurlijke 
verantwoordelijkheid nemen en moeilijke beslissingen 
nemen. Dat deed D66 toen we helaas onze steun 
moesten intrekken voor de regiotram. Ook goede 
projecten moet je helaas laten varen als de financiële 
consequenties te groot zijn. Wij vinden dat de gemeente 
een solide beleid moet voeren. Dat betekent zorgvuldig 
afwegen waar je als gemeente nog wel en waar je 
niet meer in investeert. Daarom vindt D66 het heel 
belangrijk dat de gemeente heldere keuzes maakt. Door 
in te zetten op nieuwe afspraken rond financiën die D66 
na de val van het college heeft gemaakt. De komende 
periode willen we daar mee doorgaan. 

Wat is er aan de hand? En nu concreet: wat wil D66?

> Financiën

Financiën
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> Onderwijs
  

D66 wil mensen zoveel mogelijk de vrijheid geven om hun 
eigen keuzes te maken. Goed onderwijs zorgt ervoor dat 
mensen niet alleen meer keuzes hebben in hun leven, maar 
ook beter in staat zijn die keuzes zelf te maken. Onderwijs 
zorgt ervoor dat mensen de talenten die ze hebben tot het 
uiterste kunnen benutten. Dat ze een vak kunnen leren en een 
diploma kunnen halen dat toegang geeft tot de arbeidsmarkt 
van vandaag en morgen. Als chirurg of loodgieter, politieman 
of ondernemer. 

voor
Ruim baan

onderwijs

Onderwijs
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Ouders en kinderen
• Versterk de betrokkenheid van ouders bij het 

onderwijs van hun kinderen en maak hierover 
concrete afspraken met de besturen van bijzonder 
en openbaar onderwijs. 

• Roep scholen op een actiever beleid te voeren 
om ouders te betrekken bij de school via de 
medezeggenschapsraad.

• Geef kinderen meer te zeggen over de inrichting 
van schoolpleinen en speelplekken in hun buurt.

• Om de diversiteit van het onderwijsaanbod 
te waarborgen zijn fusies van scholen alleen 
verantwoord als de onderwijskwaliteit onder druk 
is komen te staan.

• Maak samen met de onderwijsinstellingen 
echt werk van het bestrijden van de uitval van 
leerlingen. Streef ernaar dat alle leerlingen in de 
stad een diploma halen. Leerlingen die echt niet 
meer in de schoolbanken willen, horen thuis op een 
leer-werkplek, dat is beter voor hen, maar ook voor 
hun medescholieren.

• Promoot en ondersteun voorschoolse educatie 
voor kinderen van af 2,5 jaar om taal- en 
rekenachterstanden later te voorkomen. 

Goede huisvesting
• Ga ondanks de bezuinigingen door 

met de vernieuwingsprogramma’s voor 
onderwijshuisvesting.

• Zorg ervoor dat de huisvesting van buitenlandse 
studenten en jonge onderzoekers beter wordt. 
Ook zij zijn stadjers die hier tijdelijk verblijven. 
Het is van groot belang dat de gemeente de 
dienstverlening fysiek en digitaal beter afstemt op 
deze groep. 

Samenwerking
• Binnen een Vensterschool is de school leidend. 

Wel is het goed om per Vensterschool duidelijke 
afspraken te maken over de samenwerking tussen 
school en andere voorzieningen in de wijk.

• Neem als gemeente een duidelijker rol om de 
samenwerking tussen Vensterschool, wijk en 
instellingen daadwerkelijke te verbeteren. Laat 
de Groningse Vensterscholen weer de voorlopers 
worden die ze in het begin waren. 

• Op dit moment voelt niemand zich echt 
verantwoordelijk voor het gebouw van de 
Vensterschool. Breng het beheer van de 
vensterscholen onder in een stichting. 

• Blijf actief meewerken in het 
samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit, 
de Hanzehogeschool en het UMCG (het Akkoord 
van Groningen).

• Help ROC’s bij het vinden van stageplekken, zowel 
in stad als in de regio door het netwerk van de 
gemeente goed in te zetten. D66 pleit er daarom 
voor dat iedere bestuurder en topambtenaar een 
stagiaire adopteert. 

• Behoud talenten voor de stad door traineeships aan 
te bieden.

• Ga het gesprek aan met onderwijsinstellingen en 
werkgevers over de mismatch tussen vraag naar 
afgestudeerden en het aanbod aan opleidingen. 
Voorkomen van werkloosheid is beter dan het 
ervan genezen.

Groningen is op weg om dé onderwijsstad van 
Nederland te worden. Onderwijs op elk niveau heeft 
voor ons topprioriteit. Onderwijs is niet alleen de 
sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, maar vormt ook 
de motor van onze stedelijke economie. De RUG, de 
Hanzehogeschool en het UMCG behoren tot de grootste 
werkgevers van de regio.  De gemeente heeft met de 
onderwijsinstellingen in de stad een Onderwijspact 
gesloten: instellingen variërend van de voorschoolse 
opvang tot en met de universiteit hebben daarin 
afgesproken om nadrukkelijker samen te werken. Dat 
biedt veel kansen. Niet alleen voor de werkgelegenheid 
maar ook voor het onderwijs van iedereen die opgroeit 
in onze stad en ver buiten onze stadsgrenzen. 

Onderwijs is een zaak van gedreven, competente 
professionals, niet van politici. D66 was dan ook een 
voorstander van de verzelfstandiging van het openbaar 
onderwijs in de stad in 2010. Ouders en docenten 
hebben daardoor een grotere invloed gekregen op 
het onderwijs. Maar er is meer nodig. D66 wil dat de 
kinderen van de stad kunnen leren in duurzame, frisse 
schoolgebouwen en dat ze kunnen spelen op ruime 
schoolpleinen. Dat ze veilig op school kunnen komen. 
En dat ze les krijgen van bevoegde, gemotiveerde 
leraren. Wij willen dan ook dat de gemeente doorgaat 
met het ondersteunen en promoten van Vensterscholen, 
waar voorzieningen en faciliteiten voor ouders en 
wijkbewoners worden gecombineerd met onderwijs. 

Meer samenwerking tussen onderwijsinstellingen, van 
peuterspeelzalen tot universiteit, zal de kwaliteit van 
onderwijs nog verder verbeteren. D66 vindt dat de 
gemeente deze samenwerking kan bevorderen. De basis 
voor samenwerking staat beschreven in het Groningse 
Onderwijspact in 2013. Daarin heeft het hele onderwijs 
in de stad goede afspraken gemaakt over samenwerking 
op thema’s als de integratie van leerlijnen, de 
aansluiting op de arbeidsmarkt en brede vorming van 
jonge mensen. D66 vertrouwt op de deskundigheid van 
de Groningse onderwijsprofessionals om deze agenda 
uit te voeren. De gemeente kan hier iets aan doen door 
verbindingen te leggen en de samenwerking mogelijk te 
maken.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Onderwijs

Onderwijs
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> Economie  

Ondanks de crisis, doen we het in Groningen relatief goed. 
Er gebeurt nog steeds veel in de stad. In de binnenstad wordt 
hard gewerkt aan de bouw van het Forum en de Oostwand, we 
krijgen een vestiging van IBM, goed voor 150 arbeidsplaatsen, 
de Grontmij heeft het contract met de gemeente met vier 
jaar verlengd en de jonge ICT-bedrijven in de stad draaien 
uitstekend. Ook de invoering van de koopzondagen voor 
supermarkten (met dank aan D66) draagt bij aan een positief 
economisch klimaat. 

economische 
Ruimte voor

kansen

Economie
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Ruimte voor ondernemerschap en innovatie
• Investeer in de aantrekkelijkheid van de 

binnenstad met aansprekende evenementen en 
aangename openbare ruimte. Zo dragen we bij aan 
de levendigheid van de binnenstad en blijven we 
aantrekkelijk voor het winkelend publiek. 

• Bevorder de kwaliteit van de binnenstad als winkel- 
en verblijfscentrum door een gebiedsmanager aan 
te stellen die samen met de ondernemers plannen 
ontwikkelt om de binnenstad levendig en bruisend 
te houden. 

• Geef ruim baan voor de initiatieven die worden 
ontplooid door het Fonds Ondernemend 
Groningen.

• Zorg dat ondernemerschap in de stad kan groeien 
en snoei in het woud aan bevoogdende regels voor 
vestiging, exploitatie en welstand. 

• Geef de detailhandel in Groningen de ruimte 
om zich te ontwikkelen, ook op perifere locaties. 
Laat ze actief inspelen op de veranderende 
winkelbehoeften. Snoei de regels voor 
grootschalige detailhandel buiten de binnenstad en 
bied meer mogelijkheden voor functiemenging in 
de binnenstad, zoals winkel- en uitgaansgebieden. 

• Ondersteun sectoren met potentie, zoals de ICT-
sector, door verbindingen te leggen en kansen te 
bieden.

• Geef ruim baan aan ZZP’ers die thuis willen werken 
of gezamenlijk flexibele huisvesting zoeken. Houd 
rekening met hun wensen in bestemmingsplannen.  

• Maak volledige openstelling op zondagen mogelijk 
voor alle winkeliers in de stad. 

• Sta toe dat er in de binnenstad een supermarkt 
komt die 24 uur per dag geopend is.

• Geef ondernemers de ruimte om de kansen 
te grijpen die er liggen. Of het nu gaat om het 
grootbedrijf, MKB’ers of ZZP’ers. 

• Leg ondernemers geen onnodige bureaucratische 
beperkingen in de weg en geef ze ruim baan daar 
waar dat kan. 

Ruimte voor creativiteit
• De invulling van het Groninger Forum moet 

snel concreter worden, er is nog wel tijd, maar 
niet veel meer. D66 geeft er de voorkeur aan dat 
de gemeentelijke investering in het Groninger 
Forum ten goede komt aan een nieuwe publieke 
voorziening die iets toevoegt aan het huidige 
aanbod. Lukt dit niet, of niet volledig dan staat D66 
open voor een meer commerciële invulling van het 
Groninger Forum.

• Ondersteun de ontwikkeling van bijzondere, 
eigenwijze activiteiten van ondernemers in het 
Ebbingekwartier en belemmer deze niet door 
bevoogdende wetgeving.

• Maak bestemmingsplannen flexibeler, zodat 
eigenaren van leegstaande kantoorpanden 
gemakkelijker een nieuwe bestemming voor hun 
eigendom kunnen vinden. 

• Geef ZZP’ers de kans om mee te dingen aan 
aanbestedingen door ontmoetingen te organiseren 
tussen ZZP’ers en opdrachtgevers. 

Open data
• Grijp de kansen die er liggen voor Groningen als 

dataport van Noord-Nederland, naar het voorbeeld 
van Dataport Hamburg. 

• Maak alle data waar de gemeente over beschikt 
openbaar beschikbaar voor burgers, bedrijfsleven 
en andere instanties. D66 ziet het gebruik van open 
data als een belangrijke aanjager van economische 
activiteiten. Door de kostbare gemeentelijke 
informatie, zoals gegevens over infrastructuur of 
kaartmateriaal, toegankelijk te maken kunnen 
bedrijven nieuwe concepten op de markt brengen. 
Uiteraard blijft de gemeente verantwoordelijk voor 
de privacy-gevoelige kant van de open data. 

Internationalisering
• Bevorder grensoverschrijdende activiteiten 

in samenwerking met de RuG en de 
Hanzehogeschool. Uitwisseling van kennis 
en studenten betekent een stimulans voor de 
lokale economie. Groningen als City of Talent 
wil ook daarom investeren in binnenlandse en 
buitenlandse studenten.

• Breid de digitale dienstverlening voor buitenlandse 
studenten uit, zowel in aanbod als in talen.

• Ga samen met de RUG en de Hanzehogeschool op 
zoek naar betere huisvestingsmogelijkheden voor 
buitenlandse studenten.

• Gebruik internationale contacten om de RuG, de 
Hanze en het UMCG, maar ook het lokale MKB in 
contact te brengen met relevante internationale 
partners.

• Stedenbanden hebben een stevig draagvlak in het 
lokale bedrijfsleven. Bevorder op deze manier de 
onderlinge kennis- en handelsuitwisseling. 

• Blijf binnen stedenbanden altijd kritisch, voor 
zover nodig en mogelijk, op onderwerpen als 
mensenrechten en democratie.

• Activiteiten onder de stedenbanden zouden 
voornamelijk worden gedragen door particulier 
initiatief. Dit is geen taak van de gemeentelijke 
overheid.

Voor Groningen is het MKB een belangrijke factor. 
Ook telt de stad een groot aantal ZZP’ers die vol 
enthousiasme een eigen bedrijf zijn begonnen. Jonge 
ondernemers groeien door naar grotere verbanden. De 
ZZP’ers die een paar jaar geleden als eenpitters in de 
Mediacentrale met een ICT-bedrijfje begonnen, zijn 
samen inmiddels uitgegroeid tot volwassen bedrijven, 
goed voor 300 arbeidsplaatsen. In de Puddingfabriek, 
het Launch Café en het Paleis vinden ondernemers 
en ZZP’ers elkaar en komen ze tot mooie activiteiten. 
Samen creëren ze een sfeer van optimisme, creativiteit 
en toekomstgerichtheid. 

Door de ontwikkeling van de Oostwand van de Grote 
Markt wordt er ondanks de crisis bijna 200 miljoen 
Euro geïnvesteerd in de binnenstad. Hiervan draagt 
de gemeente minder dan 20% bij en is meer dan 100 
miljoen privaat gefinancierd. De ontwikkeling van 
de Oostwand en het Forum laten zien hoe private en 
publieke ontwikkelingen hand in hand gaan.

Hartje stad is al jaren de trekpleister van Groningen: 
van heinde en ver komen mensen naar de binnenstad 
om te winkelen, uit te gaan en elkaar te ontmoeten. Het 
uitgaansleven van Groningen is landelijk bekend.  Wel 
is duidelijk dat de functie van de binnenstad verandert. 
Vroeger kwamen mensen vooral in de binnenstad om 
te winkelen. Door de opkomst van het thuiswinkelen 
kiezen mensen vooral voor de binnenstad vanwege 
de beleving; het is er gezellig, het is er levendig en er 
gebeurt wat en dan lopen ze nog graag even een winkel 
binnen. Voor veel ondernemers is deze ontwikkeling 
lastig, maar het biedt ook kansen. 

D66 wil dat de binnenstad van Groningen bruisend 
blijft. Het is belangrijk om de kansen die de 
veranderende binnenstad biedt te grijpen. Door met 
het Fonds Ondernemend Groningen een deel van 
de ondernemersbelasting onder eigen beheer van de 
ondernemers te stellen, beslissen ondernemers zelf over 
de activiteiten die bijdragen aan de levendigheid van de 
binnenstad. D66 vindt dat een erg goede ontwikkeling 
en wil deze vorm van publiek-private samenwerking in 
de toekomst, ook op andere terreinen, uitbreiden.

Groningen is geen eiland. Meer en meer heeft 
het buitenland invloed op wat belangrijk is voor 
Groningen, zoals economie en onderwijs. Volgens D66 
is dit geen bedreiging maar een kans. Buitenlandse 
studenten vormen een steeds groter aandeel van onze 
studentenpopulatie en ook het bedrijfsleven kijkt 
onder invloed van de Europeanisering meer over 
de grens. De gemeente kan een rol spelen om deze 
ontwikkelingen te bespoedigen. De gemeente past hier 
een dienstbare houding, het kan het bedrijfsleven en de 
kennisinstellingen een podium bieden, maar moet hen 
zelf achter de microfoon laten. Internationalisering is 
cruciaal voor het succes van een stad als Groningen die 
inzet op een kenniseconomie van Europees formaat.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Economie

Economie
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> Gezondheid 

De verzorgingsstaat van de vorige eeuw verandert in een staat 
die mensen meer in staat stelt zelf de regie over hun leven 
weer in handen te nemen.  Zorg en welzijn zijn niet meer de 
verantwoordelijkheid van de staat alleen, maar in de eerste 
plaats van mensen zelf. De komende jaren gaat er daarom 
veel veranderen voor gemeenten. Zij nemen taken over van 
de Rijksoverheid en kunnen deze voor een lager budget 
uitvoeren. Wat betekent dit voor de kwaliteit van zorg en 
welzijn in de gemeente Groningen? 

dicht bij 
Zorg

mensen

Gezondheid
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Keuzes bieden
• Bevorder het langer thuis wonen met behulp van 

familie, vrienden en buren. 
• Ondersteun de inzet van vrijwilligers, 

mantelzorgers en professionals, bijvoorbeeld door 
respijtzorg te financieren voor mantelzorgers. 

• Communiceer helder over wat er gaat veranderen 
en leg mensen goed uit wat er voor hun eigen 
situatie anders wordt. 

• Laat mensen zelf kiezen of ze zorg in natura willen 
ontvangen of gebruik willen maken van een PGB.

• Bied mensen voldoende keuzemogelijkheden uit 
het totaalaanbod van zorg en welzijn aan. Maak 
bijvoorbeeld een menukaart in voor iedereen 
begrijpelijke icoontjes en bespreek deze met 
zorgvragers.

Zorg in de buurt
• Ondersteun professionals en geef ze de tijd om 

de veranderingen in zorg en welzijn goed door 
te voeren. Bedelf de professionals niet onder 
protocollen en verordeningen, maar laat hen zelf 
de beste zorgoplossing vinden. Soms kost dat meer, 
maar vaak ook minder dan vroeger.

• Bereid professionals, ambtenaren, burgers en 
vrijwilligers goed voor op de veranderingen door 
concrete opleidingen en cursussen mogelijk te 
maken.

• Versterk de rol van de buurtzorg, leg verbindingen 
zodat de samenwerking tussen professionals en 
burgers in de wijk verbetert.

• Leg een bijzondere verantwoordelijkheid neer bij 
de wijkverpleegkundigen. Laat hen hun werk doen 
zonder te veel protocollen en beperkingen.

• Moedig zorgverleners, zoals huisartsen en 
wijkverpleegkundigen, aan om met professionals in 
de wijken samen te werken. 

• Maak innovatie in de zorg mogelijk door in de 
aanbestedingen aan zorgaanbieders te vragen wat 
zij hebben gedaan om de zorg de afgelopen jaren te 
verbeteren.

• Evalueer nieuwe manieren van werken na twee 
jaar om na te gaan wat wel en wat niet werkt. 
Kijk daarbij ook naar de ervaringen van andere 
gemeenten binnen en buiten de regio. 

• Onderzoek de mogelijkheden van meer 
samenwerking op buurtniveau tussen zorg & 
welzijn en ondernemers, sportverenigingen en 
andere organisaties in de wijk.

• Gebruik onderzoeksresultaten van Healthy Ageing 
in buurten en betrek de zorg in de wijk erbij. Breng 
via internet vraag en aanbod van vrijwilliger en 
hulpbehoevende bij elkaar door gebruik te maken 
van het zogenaamde wijkscherm of de websites 
van, bijvoorbeeld, de wijkverenigingen. 

De gemeente krijgt er nieuwe taken bij, die zo 
zorgvuldig mogelijk uitgevoerd moeten worden. 
Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden die horen bij de Wmo, de ABWZ 
en Jeugdzorg. Omdat de gemeente dichtbij de 
eigen inwoners staat, vindt het Rijk (met D66) dat 
de gemeente maatwerk kan leveren voor een lager 
budget. Hoe de veranderingen precies uitpakken, is 
nog niet bekend. Wel is het duidelijk dat burgers meer 
verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen zorg 
en welzijn en die van hun directe omgeving. Op dit 
moment is het voor veel mensen nog niet duidelijk wat 
er gaat veranderen. Het is daarom van groot belang 
om te blijven communiceren en helder te maken wat 
er gaat gebeuren. 

D66 wil dat de kwaliteit van leven van mensen die op 
zorg en welzijn zijn aangewezen omhoog gaat. Door 
minder anonieme zorgverleners, minder protocollen 
en verordeningen, en meer hulp van aardige buren, 
familieleden en zorgprofessionals die zelf met de 
patiënt tot goede oplossingen kunnen komen. Wij 
vinden het belangrijk om ruimte te geven aan de eigen 
verantwoordelijkheid, kracht, vindingrijkheid en 
creativiteit van mensen. Mensen - patiënten en cliënten 
- staan centraal en kunnen heel goed samen invulling 
geven aan een zorgzame samenleving. Het draait om 
de mensen zelf: wat heeft iemand echt nodig? Hoeveel 
kan iemand nog zelf en waarvoor kan hij mensen uit de 
directe omgeving inschakelen? En wat blijft er dan nog 
over voor de professionals? Zodat uiteindelijk iedereen 
de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

De gemeente kan ervoor zorgen dat er een goed 
gesprek wordt gevoerd hierover tussen de persoon 
zelf, zijn directe omgeving en de professionals. Zo 
komen ze samen tot goede afspraken over wie waar 
verantwoordelijk voor is. Het gaat er voor ons om dat 
als de zorgvraag van iemand niet door familie, vrienden, 
kennissen of aanpassingen in huis kan worden ingelost, 
de gemeente passende zorg regelt. Het spreekt voor zich 
dat de professionals en de betrokken ambtenaren goed 
voorbereid moeten zijn op de veranderingen in hun 
taken. Verder laten vrijwilligers en mantelzorgers nu al 
zien dat ze graag een hand uitsteken naar mensen die 
zorg nodig hebben. D66 juicht hun inspanningen toe, 
maar benadrukt dat zij niet de verantwoordelijkheid 
van de overheid kunnen overnemen. Het is van belang 
om te voorkomen dat ze te zwaar worden belast.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Gezondheid

Gezondheid
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> Jeugdzorg

De gemeente neemt de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg over van de provincie. Deze verandering betekent 
nogal iets voor de gemeente zelf, maar vooral ook voor ouders 
en kinderen. Het Rijk verwacht verder dat de gemeente 
de jeugdzorg goedkoper kan uitvoeren dan de provincie, 
omdat burgers nu eenmaal dichter bij de gemeente dan bij 
de provincie staan. D66 is hiervan een voorstander maar 
vindt het essentieel dat deze verandering zorgvuldig wordt 
uitgevoerd. Kinderen en ouders  staan daarbij voorop. 

bundelen voor
Krachten

jeugdzorg

Jeugdzorg
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Verbeter de zorg voor kinderen en ouders
• Zorg ervoor dat de overheveling van de taken naar 

de gemeenten ertoe leidt dat de zorg voor jongeren 
ook echt beter wordt. Dus naar de situatie waarin 
per betrokken gezin sprake is van één plan met één 
duidelijke regisseur. 

• Communiceer helder wat er precies verandert en 
wat dit voor kinderen en ouders betekent. 

• Vorm samen met de omliggende gemeenten een 
zorgregio, die de jeugdzorg samen uitvoert. Dat is 
nodig omdat de meeste gemeenten te klein zijn om 
jeugdzorg alleen goed uit te voeren. De zorg voor 
kinderen mag wat ons betreft niet bij de gemeente-
grens stoppen. 

• Kijk naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. 
Professionals, ouders en het kind kunnen in een 
wederkerige relatie beter preventief te werk gaan 
dan ambtenaren. Praat daarbij zoveel mogelijk met 
het kind en niet over het kind. 

• Zorg voor een echte ‘match’ tussen gezinsvoogden 
en gezinnen: als het niet klikt, moet de gemeente 
op zoek naar een andere voogd.

• Breng de jeugdzorg deels onder bij de uitgebreide 
buurtzorg of in Vensterscholen. Door de zorg 
dichtbij de burgers te organiseren, worden de 
drempels verlaagd en vinden burgers eerder hun 
weg naar de jeugdzorg.

De gemeente en provincie hebben de overgang van 
Jeugdzorg de afgelopen jaren goed voorbereid. Ook 
zijn er financiële afspraken gemaakt. Voor ouders en 
kinderen die te maken hebben met Jeugdzorg betekent 
dit dat ze vanaf 2015 bij de gemeente terecht kunnen. 
De hele organisatie moet dan zijn overgeheveld. Het 
is de bedoeling dat ouders en kinderen hiervan geen 
last hebben. Aangezien het gaat om een kwetsbare 
groep en de zorgvragen divers en complex zijn, is het 
belangrijk dat de gemeente de jeugdzorg goed op orde 
krijgt. Toch steunt D66 deze beweging van harte. De 
gemeente kan de jeugdzorg beter vormgeven dan de 
provincie, omdat de gemeente veel soortgelijke taken 
heeft. 

D66 vindt dat de transitie van de jeugdzorg van 
provincie naar gemeente zo zorgvuldig mogelijk moet 
plaatsvinden. Kinderen en ouders mogen er absoluut 
geen last van hebben.  Verder zijn wij van mening dat 
de nieuwe taken van de gemeente op het gebied van 
jeugdzorg op de beste plek geborgd moeten worden, 
namelijk binnen het vensterschoolconcept. D66 is 
voorstander van decentralisatie van de verantwoordeli-
jkheid voor jeugdzorg naar gemeenten omdat zo de zorg 
voor het kind zoveel mogelijk in de eigen omgeving kan 
worden georganiseerd en het eenvoudiger wordt een 
verbinding tussen school en werk tot stand te brengen. 
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen 
kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten 
uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden. 
Ook is het belangrijk concreet werk te maken van de 
waarheidsvinding. Bij melding van verwaarlozing en 
misbruik handelt de overheid snel, uiteraard met oog 
voor de specifieke situatie. D66 wil voorkomen dat kin-
deren onnodig lang in dergelijke situaties verblijven.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Jeugdzorg
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> Participatie

Eigenlijk wil iedereen toch meedoen? Zich ontwikkelen, 
deel uit maken van de samenleving? Thuiszitten is voor 
niemand goed. Participatie is goed voor het zelfvertrouwen 
en het gevoel van eigenwaarde en stelt mensen in staat om 
zelf de regie te nemen over de inrichting van hun leven. 
Onderwijs en economie spelen daarbij een sleutelrol. Als die 
baan er niet meteen is, zijn er andere mogelijkheden: extra 
scholing volgen, vrijwilligerswerk aannemen, tijdelijk aan het 
werk gaan of een eigen bedrijf beginnen. Neem deel aan de 
samenleving, ga aan de slag, ontwikkel je op wat voor manier 
dan ook, dat is het devies van D66.

de slag 
Aan

Participatie
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Activeren
• Thuiszitten is geen optie. Iedereen doet mee: 

vrijwillig, betaald of in opleiding. 
• Moedig mensen die nu inactief zijn aan om deel te 

nemen aan de samenleving. Begeleid ze met oog 
voor wat ze kunnen en kennen. 

• Zorg er altijd voor dat kwetsbare groepen op grote 
afstand van de arbeidsmarkt niet tussen wal en 
schip vallen. Wij zijn daarom voor behoud van 
beschermde werkplekken en óók begeleiding van 
de nieuwe instroom.

• Geef de Sociale Dienst de ruimte om mensen te 
begeleiden naar werk. Het is daarbij van groot 
belang dat de Sociale Dienst inzicht heeft in het 
cliëntenbestand en de openstaande vacatures in 
stad en Ommelanden. 

• Een arbeidshandicap mag nooit een reden zijn 
om iemand op te geven: voor iedereen is het goed 
om actief mee te draaien in de samenleving. Met 
de juiste begeleiding kan iedereen een eigen plek 
vinden. 

• Ga om tafel zitten met de werkgevers in en rond 
de stad om samen de juiste match te vinden tussen 
werkzoekenden en werkgevers. Roep werkgevers 
op een bedrijventerrein op om te werken met een 
poule van werkzoekenden die bij verschillende 
bedrijven werkervaring kunnen opdoen.

Vrijwilligerswerk
• Vrijwilligerswerk is hard nodig in de stad. 

Zorg voor een opwaardering van de status van 
vrijwilligerswerk en overtuig mensen die nu 
inactief zijn van de waarde ervan voor hun eigen 
ontwikkeling en de samenleving. 

• Laat mensen vrijwilligerswerk oppakken dat bij 
ze past. Zorg wel dat ze daarbij goed begeleid 
worden en de kans krijgen om mee te doen aan 
scholingstrajecten. 

• Vrijwilligers zijn geen goedkope concurrenten maar 
waardevolle collega’s. Maak dat duidelijk aan de 
professionals met wie ze samenwerken. 

• Let erop dat duidelijk is wat de 
verantwoordelijkheid is van respectievelijk 
professionals en vrijwilligers. 

• Vrijwilligerswerk mag betaald werk niet 
verdringen. 

Armoedebestrijding
• Kinderen horen niet in armoede op te groeien. 

Zorg ervoor dat alleenstaanden met kinderen 
niet onder de armoedegrens hoeven te leven 
door voorzieningen toegankelijk te houden voor 
kinderen.

• Ontwikkel een kindpakket dat voorziet in de meest 
noodzakelijke behoeften, aangevuld met zaken 
die nodig zijn om mee te kunnen doen aan de 
samenleving, zoals zwemlessen, lidmaatschap van 
een sportvereniging. 

Jongeren
• Bestrijd de jeugdwerkloosheid door samen met 

onderwijsinstellingen te werken aan een betere 
aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. 

• Geef jongeren de kans om werkervaring op te doen 
door zelf traineeships en stageplaatsen aan te 
bieden.

• Zet ROC’s en werkgevers om de tafel om te kijken 
hoe meer stageplaatsen georganiseerd kunnen 
worden.

Diversiteit
• Werk aan de diversiteit van het gemeentelijke 

apparaat door actief op zoek te gaan naar de 
kwaliteiten van mensen, ongeacht ras, kleur, 
geaardheid of (arbeids)handicap. Draag deze 
gedachte ook uit richting andere werkgevers in de 
gemeente.

De gemeente gaat een aantal taken van de overheid 
overnemen die te maken hebben met participatie en 
sociale zekerheid. Zo wordt de gemeente rechtstreeks 
verantwoordelijk voor iedereen die nu valt onder de 
landelijke sociale zekerheidswetten als de WAJONG, 
de WSW en de WWB. De gemeente gaat deze 
uitkeringen betalen en moet gaan beoordelen wie 
waarvoor in aanmerking komt. Het is de bedoeling dat 
zoveel mogelijk mensen die deze uitkering ontvangen 
weer gaan werken of op een andere manier actief 
worden. De gemeente gaat hierop toezien, maar heeft 
daar ook financieel belang bij. 

D66 vindt het essentieel dat zoveel mogelijk mensen 
actief zijn. Dat hoeft wat ons betreft niet alleen in een 
ouderwetse vaste baan. Het gaat erom dat mensen bezig 
zijn met activiteiten waarmee ze zichzelf ontplooien, 
kansen creëren voor hun toekomst en een bijdrage 
leveren aan de samenleving. Vrijwilligerswerk kan 
bijvoorbeeld een goede manier zijn om werkervaring 
op te doen of dienen als opstap naar een betaalde baan. 
Daarbij willen we wel aantekenen dat vrijwilligerswerk 
geen betaald werk mag verdringen. Dat zou water naar 
de zee dragen zijn. Een andere optie is dat mensen 
scholing volgen. Of een eigen bedrijf opzetten. 

De groep die nu om uiteenlopende redenen niet actief 
is, is zeer divers qua opleiding, achtergrond en ervaring. 
Het is belangrijk om goed te kijken wat mensen kunnen 
en kennen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente 
in samenwerking met het UWV en de Sociale Dienst 
werk kan maken van de activering van deze groep, 
ook binnen de eigen organisatie. De gemeentelijke 
organisatie zelf moet qua medewerkers zo divers 
opgebouwd zijn als zijn bevolking. Voor zover dat kan, 
uiteraard. 

Kwetsbare groepen die echt ver van de arbeidsmarkt 
staan, waarvan door een combinatie van factoren niet 
kan worden verwacht dat ze een betaalde baan zullen 
vinden, mogen niet tussen wal en schip belanden. Het 
is belangrijk om deze mensen te activeren en ze de 
mogelijkheid te bieden actief te zijn op een beschermde 
werkplek. Dit geldt ook voor nieuwe instroom. Daarbij 
is het wel essentieel om regelmatig te evalueren of 
iemand nog steeds voor zo’n plaats in aanmerking komt 
of zelf in staat is door te groeien naar een reguliere 
baan. Het mag niet zo zijn dat mensen die eenmaal hier 
werken geen kans krijgen om zich elders te ontplooien. 
Voor het doorgroeien van deze groep, zou de gemeente 
goed kunnen samenwerken met werkgevers. 

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Participatie
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> Leefomgeving en Milieu

Wonen, leven en werken in een stad die schoon, groen en 
duurzaam is. Dat willen we toch allemaal? D66 streeft naar 
een harmonieuze en duurzame samenleving. Milieu en 
economie zijn wat ons betreft niet met elkaar in tegenspraak. 
Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen groene en 
economische belangen en waarden. Ruimte voor ondernemen 
en oog voor de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor is iedereen 
nodig: burgers, overheid en ondernemers. De samenleving 
heeft behoefte aan grote doelen, zoals de ambitie om in 2035 
energieneutraal te zijn, maar ook aan kleine doelen waar 
iedereen aan kan bijdragen, zoals het scheiden van afval of 
het schoonhouden van het groen in de eigen wijk. 

harmonieuze
Een

samenleving

Leefomgeving en milieu
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Geef het goede voorbeeld
• Verduurzaam het inkoopbeleid en stel eisen aan de 

inrichting van bedrijventerreinen en bij aanbested-
ingen. 

• Bespaar energie door de gemeentelijke gebouwen 
en het wagenpark te verduurzamen. 

Duurzame initiatieven belonen
• Beloon burgers die actief willen werken aan het 

besparen en winnen van duurzame energie. Stel 
bijvoorbeeld de daken van alle gemeentelijke 
gebouwen, scholen en zwembaden beschikbaar 
voor zonnepanelen.

• Ga door met het bevorderen van het winnen van 
groen gas uit ons eigen afval.

• Beloon initiatieven van burgers om zwerfafval te 
bestrijden door ze ondersteuning en materialen 
aan te bieden. 

• Bevorder activiteiten van bedrijven en burgers om 
te komen tot een biobased economy door optimaal 
gebruik te maken van de verwerking van biomassa 
en het opwekken van duurzame energie. 

• Zet in op het winnen van warmte uit de diepe 
ondergrond in samenwerking met het Waterbedrijf 
Groningen.

• Plaats voldoende windmolens op plandeel noord 
van Meerstad. 

• Ondersteun burgers die bereid zijn om hun eigen 
omgeving groen en duurzaam te houden. Samen 
met je eigen buurt je omgeving opknappen spreekt 
veel mensen aan. Geef burgers de ruimte om daar 
zelf mee aan de slag te gaan. Zo is het mogelijk om 
met burgers in een bepaalde wijk zelf af te spreken 
dat zij hun eigen groen netjes houden.

• Geef ruimte aan burgers die zonnepanelen willen 
plaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s willen 
installeren. Behandel zonnepanelen niet anders 
dan dakpannen (die hebben ook geen vergunning 
nodig om op het dak te komen) en laadpalen niet 
anders dan lantaarnpalen. 

• Benut braakliggende stukken grond waarvoor niet 
op korte termijn een bestemming gerealiseerd kan 
worden in samenspraak met de omwonenden. 
Zo kunnen burgers zo’n gebied zelf inrichten, 
bijvoorbeeld als trapveld, hondenuitlaatplaats, 
plukpark of speeltuin. Geef burgers de ruimte om 
hiermee aan de slag te gaan. 

• Gebruik grote stukken grond van de gemeente om 
een zonnepark op te zetten, of het te gebruiken 
voor olifantsgras, wat goed te verbranden is in een 
biomassacentrale.

Hoewel we in de gemeente Groningen al actief bezig 
zijn op het gebied van groen, kan het natuurlijk altijd 
beter. Kinderen leren de natuur waarderen in de 
kinderwerktuinen, we scheiden ons afval en de ge-
meente onderzoekt de mogelijkheden om groen gas te 
winnen uit ons groene afval. Toch is de stad niet altijd 
schoon te noemen: er zijn nog plaatsen waar mensen 
last hebben van geluidsoverlast, fijnstof en zwerfvuil. 
Ook kunnen we nog veel duurzamer en groener leven, 
als we daar de kans voor krijgen: vaker met de fiets 
of het openbaar vervoer, ons afval beter scheiden en 
samen de eigen omgeving opruimen. Daar kan de 
gemeente aan bijdragen. 

D66 vindt dat milieu een thema is dat ons allemaal aan-
gaat. De gemeente kan veel doen om een beter milieu 
mogelijk te maken, maar hoeft dat niet alleen te doen. 
Door het milieu te verduurzamen, kan de gemeente 
bijdragen aan de noodzakelijke mentaliteitsverander-
ing. De gemeente zelf heeft hierbij een belangrijke 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een goed voorbeeld van succesvolle samenwerking 
is het internationaal toonaangevende project Power 
Matching City in Hoogkerk. Daar hebben burgers, 
overheid en bedrijven samen veel bereikt: met behulp 
van een slim energienet, de zogenaamde smart grids, 
besparen en winnen burgers in Hoogkerk energie. Van 
zulke projecten zou D66 er graag meer zien.

Een ander goed voorbeeld waarbij burgers zelf aan de 
slag gaan met energietransitie is het initiatief van Grun-
neger Power. Ook is D66 een groot voorstander van 
windenergie en daarom zijn we blij met het aanbod van 
de gemeente om windturbines rondom de stad te plaat-
sen om het landschap langs de N33 te ontzien. Voor 
D66 zijn dit prachtige voorbeelden van hoe we samen 
kunnen streven naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving, ook in tijden van economische tegenwind. 
 

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?
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> Duurzaam

Een duurzame samenleving, dat willen we allemaal wel. Maar 
wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Duurzaam is een begrip 
geworden dat te pas en te onpas gebruikt wordt. Vaak wordt 
duurzaam gezien als ‘groen’ en ‘energiebewust’. Duurzaam 
is echter een meetbare kwaliteit van ontwikkelingen en 
geen ding op zich. ‘Groen’ en ‘energie’ kunnen bijvoorbeeld 
duurzaam zijn, of niet. Of zoals de VN Commissie Brundtland 
het zegt: “Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die 
aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen 
van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.” D66 vindt dat ontwikkelingen 
hieraan getoetst moeten worden om te kunnen voldoen aan 
het predicaat ‘duurzaam’.

duurzame
Een echt

stad

Duurzaam
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• Hanteer de definitie van duurzaam zoals opgesteld 
door de VN commissie Brundtland

• Laat een onafhankelijke partij toetsingscriteria op-
stellen zodat projecten en ontwikkelingen die door 
de gemeente worden opgestart op duurzaamheid 
kunnen worden getoetst. 

• Toets producten en diensten van de gemeente aan 
deze criteria.

• Voeg bij toekenning van subsidies de criteria van 
duurzaam toe.

• Geef extra ruimte aan initiatieven voor duurzame 
ontwikkelingen door belemmerende regelgeving te 
herzien. 

• Faciliteer duurzame initiatieven door deze in de 
uitvoering te belonen of minder te belasten.

D66 staat volledig achter het streven van Groningen 
om zich te ontwikkelen tot een duurzame gemeente. 
Echter, de term duurzaam wordt vaak verkeerd 
gebruikt voor allerlei projecten, besluiten en ontwikke-
lingen die niet onafhankelijk zijn getoetst en waarvan 
het maar de vraag zijn of ze het embleem duurzaam-
heid wel verdienen. Zo geeft de gemeente ‘duurzame’ 
tips aan inwoners zonder deze onafhankelijk te toet-
sen. Een ander voorbeeld is het Speelruimtebeleid van 
de gemeente, waarvan het totaal onduidelijk is wat er 
duurzaam aan is. 

Wij vinden dat iets pas het predicaat duurzaam opge-
plakt mag krijgen als het echt duurzaam is. Een project 
of ontwikkeling moet daarom eerst getoetst worden op 
het duurzame gehalte aan de hand van objectieve crite-
ria opgesteld door een onafhankelijke partij. Om dit te 
bereiken vinden wij dat duurzaamheid een belangrijke 
plek moet krijgen in het gehele gemeentelijke beleid. 
In de eerste plaats door zelf als overheidsorganisatie 
het goede voorbeeld te geven. In de tweede plaats door 
duurzaamheid bij alle toekomstige stedelijke ontwik-
kelingen als uitgangspunt te nemen. Daarnaast kan 
de gemeente met andere partijen samenwerken om te 
komen tot duurzame projecten.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Duurzaam 

Duurzaam
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> Wonen

‘Er gaat niets boven Groningen’ volgens de bekende slogan 
en dat geldt zeker voor het woonklimaat. De stad groeit nog 
steeds en beschikt over een zeer gevarieerd aanbod aan huur- 
en koopwoningen. Toch kennen we ook problemen. Net als 
in het hele land is de verkoop van koopwoningen gestagneerd 
en verliest de gemeente veel geld op zijn grondposities. Voor 
jongeren en studenten, en dan met name de internationale 
studenten, is het lastig geschikte woonruimte te vinden. 
Tegelijkertijd zijn door de crisis de plannen voor de 
nieuwbouwwijk Meerstad flink herzien. Hoe krijgen we het 
woonklimaat van de gemeente uit het slop?

voor alle
Huizen

woonwensen

Wonen
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Ruimte voor woonwensen
• Via onder andere het nationale energieakkoord 

krijgen woningbouwcorporaties veel geld om te 
investeren in de verduurzaming van woningen. 
Maak afspraken met woningbouwcorporaties 
over verduurzaming van huizen bijvoorbeeld door 
isolatie. 

• Maak van Meerstad een zo groot mogelijk succes, 
door er in een lager tempo mee door te gaan. 

• Luister bij de invulling van Meerstad en 
vergelijkbare gebieden, zo goed mogelijk naar de 
woonwensen van de nieuwe bewoners en houd de 
kwaliteit van het gebied op peil. 

• Zet de woonwensen van de inwoners 
van Groningen centraal in plaats van de 
aanbodswensen van de ontwikkelaars. 

• Maak startersleningen mogelijk.
• Maak het gebruik van leegstaande panden als 

tijdelijke woningen gemakkelijker, door de 
bestemmingsplannen aan te passen.

• Maak welstandsvrij bouwen in de hele stad 
mogelijk.

• Bied meer ruimte aan (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap.

• Stop onmiddellijk met het ontwikkelen van nieuwe 
woonwijken met geleend geld.

Studentenhuisvesting
• Maak samen met de Rijksuniversiteit, de 

Hanzehogeschool en particulieren een plan om 
meer geschikte huisvesting te realiseren voor 
internationale studenten

• Ga samen met de corporaties door met het 
programma BouwJong om meer goede 
studentenkamers te realiseren. 

• Werk mee aan een beter kwaliteitskeurmerk voor 
studentenhuizen om kwaliteit beter zichtbaar te 
maken. 

• Maak afspraken met de politie over het aanpakken 
van overlast door bewoners van studentenhuizen.” 

• Richt je op het gezond maken van de markt van 
studentenkamers en zorg voor een beter toezicht op 
de bouwvoorschriften, zodat de 15%-norm zonder 
problemen afgeschaft kan worden.

Lange tijd bepaalde de gemeente hoe een wijk eruit 
moest komen te zien. Aanstaande bewoners hadden 
daar totaal geen invloed op. Nu de markt gestuurd 
wordt door gebruikers in plaats van aanbod, is die tijd 
voorbij. Luisteren en maatwerk leveren zijn nu het 
devies. Dat ziet de gemeente ook in. Dat blijkt uit de 
ontwikkeling van het Europapark en op het CiBoGa-
terrein met het veelgeprezen OpenLab Ebbinge (OLE). 
Stadjers die in de binnenstad op erfpacht wonen 
kunnen nu zelf kiezen of ze de grond onder hun huis 
willen kopen of willen blijven pachten. In Meerstad 
gaat een pilot van start met welstandsvrij bouwen. 
De ruimte voor stadjers om zelf of met anderen als 
particulier opdrachtgever op te treden is vergroot. Er 
komt dus meer vrijheid om te wonen zoals mensen dat 
zelf willen. 

Haar bruisende imago dankt Groningen voor een groot 
deel aan al die jonge mensen die hier wonen, werken 
en studeren. Die jongeren leiden vaak een ander leven 
dan inwoners die hun studie- en schooltijd al jaren 
geleden achter zich hebben gelaten. Samen wonen 
in een stad vraagt van iedereen oog te hebben voor 
de ander. Jongeren vormen een diverse groep met 
uiteenlopende woonwensen. Voor velen van hen is het 
lastig om geschikte woonruimte te vinden. 

De nieuwe manier van gebiedsontwikkeling met meer 
oog voor de woonwensen van bewoners juicht D66 van 
harte toe. Ga daar vooral mee door, is ons uitgangspunt. 
Sterker nog, de gemeente kan zich nog beter instellen 
op de huidige markt. Bijvoorbeeld door flexibeler om 
te gaan met bewoners die gezamenlijk initiatieven 
in hun buurt ontwikkelen en met ondernemers die 
tijdelijk gebruik willen maken van gemeentelijke grond 
of gemeentelijke gebouwen. Deze ontwikkelingen 
vormen het enige werkbare antwoord op de crisis in de 
vastgoedmarkt.

D66 vindt dat jongeren (of ze nu nog op school 
zitten, studeren of net aan het werk zijn gegaan) 
gelijkwaardige burgers van onze stad zijn. Zij vormen 
een bredere groep dan studenten alleen en hebben, ook 
binnen de studentenpopulatie, niet dezelfde behoeften. 
Wel hebben ze allemaal behoefte aan betaalbare en 
goede woningen. Ook als ze net zijn afgestudeerd of in 
deze stad werken. 

D66 vindt dat jongerenhuisvesting te vaak wordt 
gezien als probleem. Het is waar dat de markt voor 
studentenkamers verstoord is. Met name op het gebied 
van de kwaliteit is in Groningen nog een grote slag 
te maken. Pas als jongeren genoeg keuze hebben in 
prijs en kwaliteit is de Groningse kamermarkt weer 
gezond. Er is wel aanbod, maar dan gaat het vaak om 
kleine, slecht onderhouden kamers of huisvesting in de 
buitenwijken van de stad. De crisis biedt mogelijkheden 
voor creatieve oplossingen. Er is sprake van leegstand 
van kantoorpanden en winkelpanden, terwijl jongeren 
in de binnenstad op zoek zijn naar een plek om te 
wonen. D66 vindt dat de gemeente zich moet inzetten 
voor initiatieven vanuit ondernemers en eigenaren van 
vastgoed. Door leegstaande kantoor- en winkelpanden 
om te bouwen tot jongerenhuisvesting, worden twee 
vliegen in één klap geslagen. 

Internationale studenten en jonge wetenschappers 
vormen de ambassadeurs van onze stad en dienen beter 
gehuisvest te worden dan nu het geval is.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Wonen

Wonen
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> Ruimte

Ruimtelijke ordening kent een sterke traditie in planning en 
maakbaarheid. Het is echter niet meer van deze tijd om een 
plan te maken met een eindbeeld over bijvoorbeeld twintig 
jaar. Grootschalige ingrepen vragen juist om een grote 
mate van flexibiliteit in de plannen om continu te kunnen 
reageren op wisselende vraag, op wisselende economische en 
maatschappelijke situaties. 

en aantrekkelijke
Slim ruimtegebruik

binnenstad

Ruimte
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Wijkgerichte aanpak
• Bescherm waar het moet en bied ruimte waar het 

kan: dat is ons adagium voor regels voor bouw en 
verbouw. 

• Pak niet alle wijken op dezelfde manier aan: 
gebieden binnen de stad verschillen sterk van 
karakter en verdienen elk een eigen, specifieke 
benadering. 

• Ga altijd uit van een wijkgerichte aanpak bij de 
ontwikkeling van de ruimte, het verkeer en de 
voorzieningen in de wijk voor de komende jaren. 

• Een basisvoorwaarde is overal voldoende groen in 
de wijk.

• Stel voor elke wijk een wijkperspectief op, niet 
alleen voor wijkvernieuwingswijken. 

• Niet alle wijken zijn gelijk: beeldbepalende delen 
van de stad, zoals de binnenstad, vragen om meer 
regie. Andere gebieden bieden ruimte voor meer 
eigen initiatief. Op deze manier worden publieke 
en private belangen in Groningen op evenwichtige 
wijze ruimte geboden.

Compacte stad
• Ga ongebreidelde uitbreiding van de stad in de 

Ommelanden tegen en werk aan de ‘compacte 
stad’. 

Stadsdebat
• De ruimtelijke visie voor de toekomst komt wat 

D66 voort uit een debat met de stad, niet van de 
tekentafel van het stadhuis. Het Stadsdebat in 2013 
is een goede eerste aanzet.

Historische binnenstad
• Bescherm de historische binnenstad, zonder de 

mogelijkheden voor nieuwe ontwikkeling uit te 
sluiten.

• Beperk de mogelijkheid om gebouwen in 
de historische binnenstad te verhogen. Sta 
uitzonderingen alleen toe als deze voldoen aan een 
kwalitatieve toets.

• Maak de stad aantrekkelijker door het bouwen van 
een fontein op de Grote Markt of de Vismarkt. 

De gemeente legt de beleidslijnen die de kaders 
vormen voor de ontwikkeling van ruimtelijke ordening 
en verkeer in Groningen vast in de structuurvisie. 
Deze visie is als gevolg van de crisis sterk verouderd en 
wordt nu - op initiatief van D66 - geheel herzien. Voor 
het eerst in Nederland, schrijft de gemeente deze visie 
niet vanuit het stadhuis maar door middel van een 
open debat met burgers, ondernemers, organisaties 
en ambtenaren gezamenlijk in een Stadsdebat. Deze 
manier van beleidsontwikkeling is volgens D66 de 
toekomst.

Als parel van onze stad verdient de historische 
binnenstad absoluut bescherming. De binnenstad 
geeft Groningen karakter en is aantrekkelijk voor 
toeristen. De binnenstad is opgebouwd uit vele lagen 
geschiedenis. Dat maakt het Groningse centrum uniek. 
Tegelijkertijd staat de tijd ook in het centrum niet stil 
en kan vernieuwing van de stad ook daar zorgen voor 
dynamische initiatieven en moderne architectuur. 
De historische binnenstad moet enerzijds beschermd 
worden, anderzijds is er ruimte nodig om een nieuwe 
laag van deze tijd aan toe te voegen. Zonder het 
historische beeld aan te tasten, maar als verrijking van 
de stad. Het Forum is daar een mooi voorbeeld van. 
Niet op slot, maar met respect.

D66 streeft naar een aantrekkelijke en duurzame 
leef- en werkomgeving in Groningen. De kwaliteit van 
onze woonomgeving is essentieel voor de leefbaarheid 
in onze gemeente. Alle inwoners van onze gemeente 
moeten zich prettig en veilig voelen in hun eigen buurt. 
De openbare ruimte fungeert daarin als belangrijke 
drager voor de kwaliteit van een buurt. De gemeente 
heeft een belangrijke taak in het hoogwaardig op peil 
houden van de openbare ruimte. 

Een algemeen erkende kwaliteit van Groningen is die 
van een compacte stad met een duidelijke rand waar 
de stad eindigt en de Ommelanden begint. D66 pleit er 
daarom voor om die kwaliteit zoveel mogelijk in stand 
te houden. Niet alleen om de natuur en structuur van 
de Ommelanden te beschermen, maar ook omdat het de 
stad dwingt om kritisch naar zijn eigen ruimte gebruik 
te blijven kijken. Voor uitbreiding van het aanbod 
woningen en kantoren, dient er altijd eerst gekeken te 
worden naar mogelijkheden voor verdere verdichting in 
de stad (‘compacte stad’).Immers, een ‘compacte stad’ 
is ook een duurzame stad, waar bestemmingen al snel 
met de fiets of te voet bereikbaar zijn, in plaats van met 
de auto of OV.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?

> Ruimte

Ruimte
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> Mobiliteit

Op de snelweg tussen Amsterdam en Bremen staat maar 
één stoplicht: bij ons op het Julianaplein. Geen wonder dat 
Groningen dicht slibt. Hoe houden we de stad Groningen 
bereikbaar en leefbaar? Die vraag is meer dan actueel op 
dit moment en zal dat ook nog wel blijven. Voorop staat dat 
het woon- en werkverkeer van, naar en door de stad goed 
moet verlopen. D66 wil dat de stad goed bereikbaar blijft 
voor al het verkeer: zowel voor het openbaar vervoer als voor 
automobilisten, fietsers en voetgangers. Daarbij moet zo veel 
mogelijk rekening worden gehouden met de inwoners van 
de stad. De grote uitdaging van de komend jaren is ervoor 
zorgen dat de stad weer gaat stromen zonder overlast voor de 
bewoners. 

bereikbare en
Een 

leefbare stad

Mobiliteit



Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018

54 55

Beter bereikbare stad
• Ontwikkel samen met de Provincie en omliggende 

gemeenten een doortimmerd plan om de 
bereikbaarheid en doorstroom van Groningen op 
de lange termijn te verbeteren. 

• Zorg dat de stad bereikbaar en leefbaar blijft en 
handel grote infrastructurele projecten als de 
Zuidelijke Ringweg op korte termijn af.

• Houd de dialoog met omwonenden van dit soort 
projecten open. Maak duidelijk welke invloed zij 
hebben en luister naar hun zorgen en wensen. 
Koppel terug wat er met hun inbreng gebeurt.  

Ruim baan voor het fietsverkeer
• Bekijk alle fietsroutes door de stad kritisch om de 

veilige doorstroom van fietsers te bevorderen. Leg 
op drukke fietsroutes fietssnelwegen aan, waarbij 
fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Geef 
fietsers en OV voorrang in de mobiliteitsplannen 
boven autoverkeer.

• Richt de Diepenring fietsvriendelijk in door het 
parkeren van auto’s te beperken. 

• Breid de capaciteit van de fietsenstallingen bij het 
Hoofdstation uit. 

• Het stallen van fietsen in bewaakte stallingen in de 
stad moet gratis blijven. 

• Ga door met het weghalen van zwerffietsen: deze 
veroorzaken overlast en beperken de doorstroom 
van het verkeer. 

• Stem verkeerslichten beter af op het fietsverkeer. 
Op vele kruispunten in de stad moeten fietsers veel 
te lang wachten waardoor er onveilige situaties 
ontstaan. 

• Neem maatregelen om onveilige situaties in de 
binnenstad waar voetgangers en fietsers elkaar 
ontmoeten te verbeteren. Een voorbeeld is het 
zebrapad tussen de Vismarkt en de Grote Markt. 

• Zorg ervoor dat het fietsverkeer geen last heeft van 
werkzaamheden. Geef bijvoorbeeld  ruim op tijd 
aan hoe fietsers moeten fietsen en voorkom dat ze 
te ver moeten uitwijken. 

• Los verkeersknelpunten waar fietsers en auto’s 
elkaar ontmoeten op. Dit geldt bijvoorbeeld voor 
de Gerrit Krolbrug, waar onveilige situaties voor 
fietsers aan de orde van de dag zijn.

De gemeente doet onderzoek naar de totale 
bereikbaarheid van de stad en neemt diverse aspecten 
mee: het woon- en werkverkeer van forenzen buiten de 
stad, het komen en gaan van studenten en scholieren 
en de toestroom van mensen die in Groningen komen 
recreëren en winkelen. De stad heeft een belangrijke 
centrumfunctie voor de Ommelanden en de provincies 
Fryslân en Drenthe. Ook de aantrekkingskracht 
op het Duitse achterland is groot. Het is helder dat 
het belangrijk is om het verkeer en vervoer beter te 
organiseren. 

D66 vindt dat de gemeente in nauwe samenspraak met 
bewoners en bedrijven, openbaar vervoerbedrijven, 
de provincie en andere belanghebbenden zorgvuldig 
alle mogelijkheden en modellen hoort te onderzoeken 
voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen. 
Het moet glashelder zijn welke ruimte er is voor 
bewoners. Onduidelijkheid hierover leidt tot onrust. 

De aanpak van de Zuidelijke Ringweg en het 
Julianaplein zijn al jaren lang een wens van veel 
bedrijven, inwoners en bezoekers van stad en 
ommeland. Het project Zuidelijke Ringweg stelt 
ons in staat met een vrijwel gesloten beurs de 
verkeersstromen rond de stad duurzaam aan te pakken, 
een investering te kunnen doen in het groen in de 
stad en de bereikbaarheid van Groningen structureel 
te verbeteren. Wat D66 betreft is het daarom erg 
belangrijk dat het project Zuidelijke Ringweg doorgaat. 

Bij de definitieve inrichting van de plannen leven 
zorgen bij de inwoners van Groningen Zuid. Het is erg 
belangrijk om met deze bewoners de inrichting van het 
project zo goed mogelijk af te stemmen. Wij vinden dat 
de gemeente goed moet luisteren naar de omwonenden 
en de gevolgen voor de leefomgeving in alle openheid 
met ze hoort te bespreken. Ook moet helder zijn welke 
mogelijkheden omwonenden hebben om invloed uit 
te oefenen op de voortgang van de plannen. Ga als 
gemeente de dialoog aan met omwonenden en bekijk 
samen met hen hoe eventuele knelpunten, zoals 
toenemend sluipverkeer of overlast tijdens de bouw, 
kunnen worden voorkomen of beperkt. 

De verblijfskwaliteit wordt steeds belangrijker voor het 
succes van de binnenstad. Onderdeel hiervan is dat 
het parkeren op straat in de binnenstad (bijvoorbeeld 
aan de Diepenring) op termijn zoveel mogelijk wordt 
verminderd. Door het aantal auto’s in de stad te 
verminderen ontstaat er meer ruimte voor pleintjes, 
boulevards, terrassen, enzovoorts. Belangrijke 
voorwaarde voor het tegengaan van auto’s in de 
binnenstad is dat voor bewoners tijdig een adequaat 
alternatief is gevonden.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?
Parkeren
• Geef automobilisten de ruimte om zo dicht 

mogelijk bij de binnenstad te parkeren zonder 
overlast te veroorzaken voor het andere verkeer, 
zoals fietsers en voetgangers. 

• Breng het aantal geparkeerde auto’s in de 
binnenstad terug, maar zorg dan wel voor goede 
voorzieningen voor bewoners. 

• Beperk met name het aantal parkeerplaatsen aan 
de Diepenring.

• Gebruik delen van parkeergarages waar weinig 
gebruik van wordt gemaakt als extra fietsenstalling. 

• Introduceer betaald parkeren alleen in wijken, 
waar de burgers er zelf om vragen. 

Openbaar vervoer
• Zorg ervoor dat de bussen in de stad rijden op 

elektriciteit of groen gas. 
• Laat zo weinig mogelijk bussen rijden in de 

binnenstad. 
• D66 sluit geen vervoersmodaliteiten uit, zeker 

niet als deze duurzaam en snel zijn en bovendien 
worden gedragen door ondernemers en bedrijven. 
Onderzoek daarom de mogelijkheden van een 
kabelbaan van de Euroborg naar de binnenstad 
als alternatief voor de tram en als trekpleister voor 
toeristen.

> Mobiliteit

Mobiliteit
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> Veiligheid

Een veilige omgeving is een basisvoorwaarde voor een 
open samenleving. Voor D66 is veiligheid meer dan lage 
criminaliteitscijfers. Veiligheid hangt in onze visie nauw 
samen met de beleving van veiligheid. Beide aspecten zijn 
van belang. Veiligheid komt niet alleen tot stand door meer 
blauw op straat, maar ook door nadenken over hoe je een 
stad inricht. Overleg tussen politie en gemeente levert betere 
prioriteiten op voor de politie, en inzicht in de sociale en 
fysieke veiligheid voor de gemeente.

versus
Vrijheid

handhaving

Veiligheid
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Burgers en veiligheid
• Betrek burgers en bedrijven bij het 

veiligheidsbeleid van de gemeente.
• Maak een op de wijk afgestemde aanpak van 

problemen waarbij burgers ook betrokken worden.
• Neem klachten en mededelingen van burgers 

serieus en koppel terug wat ermee is gedaan en hoe 
de problematiek wordt aangepakt. 

• Cameratoezicht kan geen agenten vervangen. Bij 
uitbreiding van het aantal camera’s zien wij graag 
dat ook fietspaden waar vaak problemen zijn in 
aanmerking komen. Wij pleiten er wel voor dat er 
duidelijkheid bestaat over wie er de camerabeelden 
bekijkt en wat er met deze beelden gebeurt.

• Wees zeer terughoudend als het gaat om het 
inzetten van drones en camera’s.

• Stop onmiddellijk met het preventief fouilleren. 
• Baseer de inzet van de (nationale) politie in 

de gemeente op lokale prioriteiten die door 
de burgemeester in samenspraak met de 
gemeenteraad worden vastgesteld.

Hoe veilig voelen de burgers van Groningen zich? 
Het aantal geweldsdelicten is afgenomen, maar dit 
heeft niet in iedere wijk geleid tot een groter gevoel 
van veiligheid. Dit verschilt trouwens per wijk. Verder 
is het uitgaansgeweld in het centrum afgenomen 
dankzij de inzet van de mobiele openbare ordeteams 
en de verbeterde communicatie tussen politie en 
de horeca. Met name in het A-kwartier is er sprake 
van veel overlast van de drugshandel, vooral in de 
omgeving waar de raamprostitutie is gevestigd. En er 
is nog steeds sprake van illegale prostitutie in de stad 
waarbij misbruik wordt gemaakt van slachtoffers van 
mensenhandel. 

Het is de taak van de politie om bestaande regels 
te handhaven, maar er valt veel te winnen als de 
politie daarbij meer gaat samenwerken met burgers 
en bedrijven. Zo kan de politie in gesprek gaan 
met de horeca in de binnenstad om overlast in het 
uitgaansleven samen tegen te gaan. Ook kan de politie 
meer openstaan voor welwillende burgers die willen 
bijdragen aan de aanpak van overlast. 

D66 is niet tegen prostitutie, wel tegen de overlast 
die hierdoor wordt veroorzaakt. Tegelijkertijd 
vinden we het belangrijk om de veiligheid van 
prostituees te waarborgen. Daarom vinden we dat 
prostitutie geconcentreerd moet blijven in Nieuwstad. 
Illegale prostitutie dient te worden aangepakt. Om 
mensenhandel in de prostitutie te bestrijden, pleiten 
wij voor het voortzetten van de huidige ketenaanpak die 
succesvol lijkt te zijn. 

Wij zijn tegen de wietpas, omdat deze illegale 
straathandel bevordert en overlast veroorzaakt. Op 
termijn wil D66 het gebruik van wiet uit het criminele 
circuit halen door productie, handel en verkoop op 
een verstandige wijze te reguleren. Dit speelt ook 
weer politie vrij om zaken op te lossen die er meer 
toe doen, zoals winkelovervallen, zakkenrollen en 
woninginbraken. 

Burgers zijn steeds meer bereid om 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun leefomgeving. 
Ook als het gaat om de veiligheid, bijvoorbeeld 
als buurtvader of als lid van een team ‘Attentie 
Buurtpreventie’, maar ook door elkaar aan te spreken. 
D66 vindt dat de gemeente deze trend zou moeten 
steunen. Door meldingen zorgvuldig af te handelen 
en terug te koppelen. En door de dialoog met burgers 
aan te gaan. Alleen dan voelen burgers zich serieus 
genomen. 

Een voor D66 belangrijke keerzijde van het 
veiligheidsdebat is de kwestie van privacy. Onder de 
vlag van ‘veiligheid’ wendt de overheid zich steeds meer 
bevoegdheden aan die ten koste gaan van vrijheden 
van burgers. D66 is daarom erg terughoudend bij het 
inzetten van drones, het opslaan van camerabeelden en 
andere persoonlijke gegevens en is tegenstander van 
preventief fouilleren in Groningen.

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?
Prostitutie
• Concentreer de raamprostitutie in Nieuwstad 

om de overlast zoveel mogelijk te beperken en 
te kunnen ingrijpen bij illegale prostitutie en 
geweldsdelicten.

• Leid baliemedewerkers en stadswachten op om 
gedwongen prostitutie en mensenhandel te kunnen 
signaleren.

Softdrugbeleid
• Houd voldoende coffeeshops, aangezien er 

duidelijk behoefte is aan een veilige en legale plek 
voor het gebruik van softdrugs. 

• Reguleer en legaliseer het telen, aanvoeren en 
kopen van softdrugs.

Privacy
• Schrap preventief fouilleren uit de 

bevoegdhedenpakket van de burgemeester.

> Veiligheid

Veiligheid
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> Kunst en Cultuur  

Groningen is een levendige, jonge stad, dé cultuurstad 
van het Noorden. Groningen bruist van de festivals, 
horeca en reuring. Dat willen we zo houden. Kunst levert 
een belangrijke bijdrage aan de stedelijke economie, een 
aantrekkelijk leefklimaat en geeft de stad een smoel. Culturele 
voorzieningen zijn een belangrijke reden voor mensen om te 
kiezen voor Groningen als stad om te wonen en te werken. 
Kunst kan goed worden ingezet voor educatie en helpt een 
samenleving scherp en kritisch te houden.

bruisende
Voor een

stad

Kunst en Cultuur
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Investeren in kunst en cultuur
• Investeer in culturele instellingen en projecten 

als belangrijke dragers van maatschappelijke en 
economische waarden. 

• Handel als een echte investeerder, die heldere 
voorwaarden stelt, zich flexibel opstelt, en zich niet 
bemoeit met de inhoud. Het is aan de culturele 
instellingen zelf om de investering van de gemeente 
om te zetten in het gewenste rendement: een 
vernieuwende voorstelling, een toegankelijke 
tentoonstelling of een eigenwijs kunstproduct. De 
gemeente houdt toezicht en adviseert, maar bepaalt 
en oordeelt niet. 

• Laat culturele instellingen en kunstenaars zelf 
de eerste verantwoordelijkheid dragen om hun 
begrotingen op orde te krijgen. Dit vraagt meer 
ondernemerschap: als de gemeente een bijdrage 
levert is het vanzelfsprekend dat duidelijk is 
waarom die bijdrage nodig is.

• Blijf investeren in grote cultuurfestivals als 
Noorderzon, popevenementen als Noorderslag, 
optredens op poppodia als Vera en Simplon. Deze 
maken de stad zeer aantrekkelijk voor bezoekers 
van buiten. 

• Maak avondopenstelling van de Groninger musea 
mogelijk, voor zover daar belangstelling voor is.

• Maak werk van het verzelfstandigen van 
cultuurcentra als de Oosterpoort en de 
Stadsschouwburg. Niet om financiële redenen 
maar om een gelijk speelveld te creëren tussen de 
verschillende cultuurinstellingen in de stad. 

• Bied zoveel mogelijk ruimte aan zelfstandige 
creatieve ondernemers door bestemmingsplannen 
te wijzigen zodat zij zich in leegstaande panden 
kunnen vestigen, zoals een gedeelte van het station, 
een centraal gelegen leegstaand postkantoor of een 
oude fabriek.

Kunstraad
• Oordeel als gemeente niet zelf over de inhoud van 

de kunst, dat is de taak van de Kunstraad en haar 
onafhankelijke commissies.

• Let er wel op dat de besluitvorming van de 
Kunstraad transparant en duidelijk is. 

• Stel als eis in dat de personen die lid zin van de 
Kunstraad en zijn onafhankelijke commissies om 
de vier jaar worden ververst. Dit om te garanderen 
dat zij fris tegen de sector blijven aankijken. 

Om het huidige aanbod te behouden en te versterken 
zal de sector onderling en samen met de overheid 
moeten innoveren en samenwerken. Makers moeten 
zich zoveel mogelijk kunnen richten op het maken. 
Toch is het ook voor die makers essentieel dat ze oog 
hebben voor het sociale en financiële draagvlak van 
dat wat ze maken, of het nu een voorstelling, exposities 
of project is. Als investeerder kan de gemeente dit 
mogelijk maken. Niet als doel op zich, maar omdat het 
maken van kunst of behouden van erfgoed een wens 
vanuit de samenleving is. 

D66 streeft naar een klimaat waarin instellingen 
focussen op het maken en toegankelijk maken van 
kunst en cultuur en waarbij er iets te kiezen valt. D66 
ziet bovendien kansen om het huidige cultuurklimaat te 
behouden en zelfs te versterken. Culturele organisaties 
lenen zich bij uitstek tot het anticiperen op trends 
en hebben van oudsher een sterke binding met wat 
er speelt in een maatschappij. Door waar mogelijk 
samen te werken, kansen te grijpen en te focussen 
op een meer zelfstandige positie. In eerste instantie 
zouden kunstenaars moeten kijken hoe zij hier zelf 
een bijdrage aan kunnen leveren. Bijvoorbeeld door 
innovatie, samenwerking, het commercieel inzetten van 
hun projecten of het aanbieden van andere diensten 
zoals horeca. Op deze manier kan de culturele sector 
zijn zelfstandigheid vergroten en tegelijkertijd zijn 
draagvlak versterken. De gemeente denkt mee en 
helpt verbindingen te leggen. Samenwerking betekent 
ook dat de onderlinge verschillen en schotten worden 
weggewerkt, ook binnen de gemeentelijke organisatie.

D66 vindt dat er ruimte moet zijn om in de stad 
Groningen grote evenementen en concerten te 
blijven organiseren. Deze zijn belangrijk voor de 
aantrekkelijkheid van de stad. Tienduizenden stadjers 
vermaken zich jaarlijks erg goed op de verschillende 
grote evenementen in onze stad. De afgelopen jaren 
hebben de evenementen zich met name geconcentreerd 
op de drafbaan in het Stadspark. Door de frequentie 
van de evenementen staan deze evenementen op 
de drafbaan onder druk. D66 heeft begrip voor 
de wensen van omwonenden, maar vindt dat het 
evenementenaanbod beter kan worden verspreid over 
de stad in plaats van het verminderen van het aantal 
vergunningen.

Groningen heeft internationaal naam gemaakt als 
popstad. Dat is voor de hele stad een goede zaak. 
D66 vindt dat we die naam blijvend waar moeten 
maken. Niet door in te zetten op het hierheen halen 
van een enkele grote artiest, maar door te investeren 
in poppodia als Vera en Simplon en door populaire 
popfestivals als New Attraction en Eurosonic/
Noorderslag goed op de kaart te zetten. Daarmee 
behoudt Groningen haar internationale reputatie als 
popstad van Nederland. 

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?
Samenwerken
• Bevorder de samenwerking tussen instellingen 

door ze kennis, medewerkers opleidingen, 
faciliteiten, inkoop en publiciteitskanalen te laten 
delen. Daar hebben alle instellingen veel bij te 
winnen. 

• Ook de amateurkunst kan stappen maken door 
meer samen te werken. Het zelf kunnen beoefenen 
van kunst, theater of muziek in de stad is erg 
belangrijk. Om deze voorzieningen betaalbaar 
te houden, zowel voor de gemeente als de 
deelnemers, zet D66 waar nodig in op bundeling 
van voorzieningen.

Kunsteducatie
• Kunst en cultuur horen thuis in het onderwijs: van 

de basisschool tot en met het voortgezet onderwijs. 
• Cultuureducatie is de taak van het onderwijs in 

samenwerking met de instellingen. De instellingen 
voorzien graag het onderwijs van kennis en 
presentatiemogelijkheden middels aanbod van 
tentoonstellingen en lespakketten. Een cultuurbus 
is hierbij te overwegen.

Cultureel erfgoed
• Maak werk van de verantwoordelijkheid voor het 

behoud van ons culturele erfgoed. Vraag stadse 
musea hieraan een belangrijke bijdrage te leveren. 
De samenwerking tussen het Scheepvaartmuseum 
en het Grafisch museum is hier een goed voorbeeld 
van.

> Kunst en Cultuur

Kunst en Cultuur
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> Sport

Sport is een belangrijke factor in onze samenleving. Het 
bevordert de gezondheid van jong en oud en zorgt ervoor 
dat mensen elkaar ontmoeten. Sport verbindt en is voor veel 
mensen een broodnodige uitlaatklep. Ook biedt sport mensen 
de mogelijkheid om zich als vrijwilliger te ontplooien. D66 
vindt het van belang dat elke stadjer de vrijheid heeft om te 
kiezen voor die vorm van sport of beweging die bij hem past: 
binnen een vereniging, individueel of in groepsverband. 

door sport
Verbinding

en beweging

Sport
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Sport in de volle breedte
• Bevorder topsport in combinatie met breedtesport 

en andere vormen van beweging. 
• Voorkom dat topsport andere vormen van sporten 

verdringt. Kijk daarom verder dan de reguliere 
sporten en bevorder ondernemerschap in de sport.

• Help traditionele sportverenigingen zelfstandig 
en ondernemend te worden, zodat ze minder 
afhankelijk worden van subsidies van de overheid 
en sportbonden.

• Roep sportverenigingen op samen te werken met 
het bedrijfsleven.

• Leg de leiding van verenigingen zo mogelijk in 
handen van goed opgeleide professionals in plaats 
van vrijwilligers.

• Reik sportverenigingen buiten de stad die te 
kampen met krimp de hand door fusies met stadse 
verenigingen te bevorderen of door samenwerken 
mogelijk te maken. 

• Bevorder de emancipatie en diversiteit in de sport 
door samen te werken met burgers, sporters, 
verenigingen en ondernemers.

Sport op school
• Handhaaf gymlessen op het basis- en 

voortgezet onderwijs, bij voorkeur gegeven door 
vakleerkrachten. 

Sportaccomodaties
• Eis efficiënt gebruik van sportaccommodaties. 

Qua beheer en onderhoud kunnen gebruikers een 
grotere verantwoordelijkheid krijgen, zeker als het 
gaat om clubgebouwen. Gebruik van clubgebouwen 
kan uitgebreid worden naar meerdere doeleinden, 
bijvoorbeeld als buurthuis, vergader- of 
feestlocatie. 

Van oudsher ligt de aandacht van de overheid bij 
topsport en breedtesport in verenigingsverband. 
In Groningen is dat niet anders. De stad kent een 
bloeiend verenigingsleven dat open staat voor alle 
leeftijden. Studenten kunnen daarnaast gebruik 
maken van eigen sportverenigingen en -faciliteiten. 
Wat betreft topsport doet de overheid het meest 
aan enkele grote sporten, met name voetbal. De 
professionele topsport is belangrijk voor Groningen 
vanwege de werkgelegenheid die deze sport oplevert, 
de naamsbekendheid van de stad als sportstad en de 
internationale betrekkingen. De onderwijsinstellingen 
in Groningen, zowel het voortgezet onderwijs als het 
hoger onderwijs, bieden jonge sporters kansen en 
faciliteiten om topsport te combineren met studie of 
school. 

Er is te weinig aandacht voor sport die zich afspeelt 
buiten het reguliere verenigingsleven. Steeds meer 
mensen sporten op een andere manier: bij een 
fitnesscentrum, een dansschool of buiten in het park. 
De belangstelling voor andere sporten als klimmen, 
kickboksen en streetdance groeit. Bedrijven die deze 
sporten aanbieden, verruimen de keuzemogelijkheden 
voor de stadjers en bevorderen de werkgelegenheid. 
De gemeente richt zich uitsluitend op verenigingen en 
negeert deze andere vormen van sport. Een positief 
sportklimaat in de stad bevordert de komst van 
ondernemers die deze andere vormen van sport en 
beweging aanbieden. De gemeente kan dit klimaat 
verbeteren door deze sportminded ondernemers 
welkom te heten en geen strobreed in de weg te leggen. 

Verder erkent D66 het belang van topsport en 
breedtesport. Een breed palet aan sportmogelijkheden 
en de combinatie van sport en beleving trekt mensen 
naar de stad: toeschouwers, deelnemers, studenten en 
sporters. Door topsportevenementen te combineren 
met breedtesport of cultuur ontstaat een aantrekkelijk 
sportklimaat. De Vier Mijl is hiervan een goed 
voorbeeld. 

Wat betreft de kosten, vindt D66 het van belang dat 
de gemeente de uitgaven aan sportfaciliteiten goed 
afweegt. Vaak kunnen sporthallen en clubhuizen 
efficiënter worden gebruikt dan nu het geval is. D66 
vindt dat de gemeentelijke faciliteiten ook opengesteld 
kunnen worden voor feesten, vergaderingen en 
festivals. Ondernemers met goede plannen mogen wat 
ons betreft meer ruimte krijgen. 

D66 is tevreden over de inzet van Groningse 
onderwijsinstellingen voor de sport. Op een groot 
aantal scholen voor het voortgezet onderwijs en in het 
hoger onderwijs krijgen studenten en scholieren de 
gelegenheid om topsport te combineren met studie 
en school. Sport op de basisschool moet prioriteit 
krijgen. D66 is voor handhaving van gymlessen op 
de basisschool en pleit ervoor deze lessen te laten 
uitvoeren door een vakkracht. 

Wat is er aan de hand? Wat vindt D66 hiervan? En nu concreet: wat wil D66?
Sport en stad
• Bevorder sporten in de openbare ruimte door bij 

de inrichting van gebieden rekening te houden met 
de mogelijkheid om meer te bewegen. Sporten op 
straat kan in parken, in het groen, in speeltuinen 
en op schoolpleinen.

• Combineer evenementen van (top)sport en cultuur. 
Deze combinatie verhoogt de aantrekkelijkheid 
van deze evenementen voor toeschouwers en 
deelnemers en heeft een positief effect op de 
economische activiteiten in de stad.

• Bevorder meer bewegen door beweegtuinen aan 
te leggen, waar oud en jong een parcours kunnen 
volgen of op een andere manier kunnen bewegen.

• Roep sportverenigingen en sportondernemers 
op meer gebruik te maken van de nieuwe media, 
zoals Twitter en Facebook. Via deze nieuwe media 
kunnen zij mensen aansporen om samen te gaan 
sporten.

• Maak ook reclame voor alle vormen van sport op 
de auto’s van de gemeente.

> Sport  

Sport
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Colofon Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen
onder de verantwoordelijkheid van de permanente
programmacommissie (PPC) van D66 Groningen.

Voor het meedenken of meeschrijven aan, en
het meelezen en redigeren van de inhoud van dit
programma dankt de PPC:

• Alle Thema-Platforms van D66 Groningen
• De Gemeenteraadsfractie van D66 Groningen
• De Mr. Hans van Mierlostichting
• Verschillende experts – leden en niet-leden –die 

hun kennis en diensten belangeloos beschikbaar 
stelden.
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Vormgeving:
Martine Drijftholt

Beeldmateriaal:
Arend Jan Wonink 
(blz. 8, 12, 20, 36, 44, 48, 52, 60)
Marketing Groningen 
(omslag)



Koester de grondrechten en gedeelde waarden

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

Denk en handel internationaal

Beloon prestatie en deel de welvaart

Vertrouw op de eigen kracht van mensen


