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Toerisme en commercie
Groningen heeft veel te bieden aan toeris ten: een prachtig gebied met bruisende binnenstad, maar ook
rust en natuur. De waterrecreatie speel t een belangrijke rol rondom het Pa terswo ldsemeer, het
Zuidlaardermeer en de toeristische vaarroute langs het Damsterdiep. De VVD wil graag dat er een optimale
same nwe rki ng komt tusse n detail handel. hor eca en toeristische bedrijven.
VVD Groningen wil dus:
•

Vergunningsaanvragen sneller, flexibeler en meer digitaal

•

Ondernemersvriendelijke overheid

•

Ruimte voor horeca & detailhandel in een

•

Meer kennisbundeling en toepassing van kennis door intensievere samenwerking tussen
bedrijven, kennisinstellingen en gemeente
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1.2. Werkgelegenhei-dDoe mee!
Het is belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving. Zeker, betaald werk biedt een inkomen
zodat je voor jezelf en je naasten kan zorgen. Maar metw erk en vrijwilligerw
s erk kan je jezelf ook
ontwikkelen, leer je mensen kennen en lever je een bijdrage aan de maatschappij. Betaaldw erk
maakt dan ook gelukkig. De VVD kiest daarom voor een gemeente waarin iedereen zijn bijdrage
levert. De VVD kijkt naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat ze niet kunnen. Niemand hoeft
langs de zijlijnte staan.
ledereen aan de slag
In Groningen ontvang t 8,7% van de huishoudens een bijs tandsui tke ri ng (landelij k gemiddelde is 5,7%). Dat
is veel tevee l - en onnodig. De aantrekkende economie biedt kansen. Groeisec toren zoals IT. techniek en
ook de zorg hebben ze lfs moei te om voo r alle vaca tures iemand te vinden. Meer mensen kunnen in deze
sectoren aan de slag door om- en bijscho ling van jong en oud. Zo wo rdt een leven lang leren ook echt in de
prak tijk gebrach t. Daarnaast is maatwerk noodzakeli jk bij de begeleiding naar werk. Dat kan als de
gemeente de werkzoekende echt leert kennen en deze zowel online als persoonli jk bij werkgeve rs onder
de aandacht brengt.
Werken moet lonen
In Groningen bestaan veel regelingen voor minima om armoede te verlich ten. De keerzijde hiervan is dat
het te weinig loont om te gaan we rke n. Me nsen verlieze n deze ex tra rege lingen dan namelijk op het moment
dat zi j gaan werken. De VVD wil meer doen aan armoedebe strijding in plaats van armoedeverlichting. Di t
gebeurt doo r het geld minder uit te geven aan aanvullend inkomensbeleid en meer aan maa tr egelen die
helpen om weer aan de slag te gaan. Ki nderen mogen niet de dupe wa rden van armoede thuis. Geld mag
geen belemme ri ng zi jn voor kin deren om te kunnen sporten en dus investeren we in de Sporthopper. Ook
als ouders geen baan hebben moeten kinderen vroeg en laagd rempe lig kennis kunnen maken met
verschillende beroepen in de klas. Daarom heeft de VV D met verschillende scholen de Ve rlengde School dag
2.0 geiilt roducee rd.
Tegenprestatie activeert
Ha rdwerkende Groningers betalen de bijstandsu itkeringen. De VVD vindt het normaal dat mensen iets
terugdoen voo r hun uitkering. Door mensen met een uitkering te ve rplich ten iets concreets te doen zoals
bijvo orbeeld mantelzorg of vri jwi lligerswe rk, doen zi j bovend ien ac tief mee in de maatschapp ij. De
Groningse sam enleving zit te springen om vrijwil ligers. Met het initiatiefvoo rstel "De Vrijwill i gersmakelaa r"
zet de VVD in op meer vri jwil lig ers in de sport. He t is nu zaak dit uit te bouwe n naar andere sec toren en te
onde rsteu nen met een actieve inzet op de tegenprestatie. Wie niet wil meewerken krijgt een kor ting op de
uitke ring. De VVD vindt dat we hier streng op moeten handhaven. Om meer mensen uit een uitkering aan
het werk te krijgen stelt de VVD ook voor dat vaca tures bij de eigen gemeente lijke werkorganisatie meer
warden ingevuld met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
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Niet willen is geen optie
Er is een groep mensen die aangeeft niet (meer) gemotiveerd te zi jn om werk te zoeken of te aanvaarden .
Zij hebben de hoop opgegeven en soll ici teren alleen voor de vorm. Dit is niet eerlijk ten opzichte van
hardwerkende Groningers en niet tegenover de mensen die wel hun best doen om een baan te vinden. De
par ticipatiewe t is bedoeld als ti jdelijk vangnet voor het geval het echt niet lukt om zelf in je inkomen te
voorzie n. Mensen die zich niet aan de voorwaa rden van deze regeling houden komen niet langer in
aanme rking ervoor. De VVD vindt dat de gemeente hierop effec tiever moet handhaven.
lntegratie via taal en een baan
Bi jzonde re aandacht verdient de snelst groeiende groep in de bi jstand: statushoude rs. Om deze groep beter
naar werk te begeleiden is een specifieke aanpak nodig waarbij het leren van de taal. het volgen van een
opleid ing en het vinden van werk niet na elkaa r, maar gelijktijdig en vana f dag een plaa tsvindt. Daarom wil
de VVD dat de gemeente de "Wet Taaleis" toepast op alle bijstandsge rech tigden. De VVD wil dat al le
bijstandsgerechtigden de Nederlandse taa l beheersen. Daarnaast wil de VVD dat nieuwkomers uit
bijvoorbeeld Syrie eerder aan de slag gaan. lntegratie gaat sneller met werk en kennis van de taal.
Stimuleer vanaf het begin met de tegenprestatie (vr ijwilligers)we rk.
Van oerwoud naar overzicht
Er zijn zoveel goed bedoelde ini tiatieven en ideeen om mensen naar werk te begeleiden dat werkgevers,
werkzoekenden en zel fs ambtenaren door de bomen het bos niet meer zien. Dit leidt tot dubbel werk en
een gebrek aan efficientie en focus. De VVD behoudt en vers terkt wat we rkt.
VVD Groningen wil dus:
•

Een gemeente die werkzoekenden kent en bereikt

•

Meer inzetten op om· en bijscholing

•

Actieve inzet op de tegenprestatie en op vrijwilligerswerk

•

Statushouders vanaf dag 1 stimuleren om te werken

•

Van oerwoud naar overzicht
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Energieverbruik van de gemeente halveren
Tot 2025 wil de VVD het gemeentelijk energieverbruik halveren. De Groningse Energie Service Compagnie
(Gresco) is al verantwoordelijk voor het terugdringen van het energieverbruik van de gemeente. De
afgelopen jaren heeft de Gresco trager dan gepland het gemeentelijk vastgoed verduurzaamd . De VVD
investeert in voldoende capaciteit bij de Gresco . We willen gemeentelijke panden sneller verduurzamen via
private investeringen. Daarnaast staat de VVD voor het recht om uit te dagen (right to challenge): als
bewone rs, bedrijven of verenigingen energiebesparing sneller, beter, slimmer of goedkoper denken te
kunnen uitvoeren dan de Gresco, dan wil de VVD daar ruimte voor.
Duurzaam afval scheiden naar Harens voorbeeld
In Groningen en Ten Boer wordt nu nag een vast bedrag betaald voor het opha len van het huisvuil
(afhanke lijk van het aantal bewoners per adres). In Haren wordt betaald per geleverde eenheid afval
(Diftar). Dit laatste systeem leidt tot minder restafval en meer invloed op de hoogte van de eigen
afvalrekening. De VVD pleit dan oak voor dit systeem voor de nieuwe gemeente mits dit wordt ingevoerd
zonder lastenverhoging . Om afvalscheiding te stimuleren zien wij graag dat geiilteresseerde marktpartijen
groenafval als waa rdevolle biomassa gratis op halen .
Duurzaam gemeentevervoer
De gemeente moet het goede voorbeeld geven bij het verduurzamen van het eigen wagenpark en hiermee
rekening houden bij het aanbesteden van diensten en logistiek. Met een veegwagen en vuilniswagens op
duurzaam geproduceerde waterstof is de eerste stap hierin gezet. De VVD is voorstander ervan om met
bewoners en ondernemers de behoefte aan laa dpalen bij openbare parkeerplaatsen voor elektrische auto's
(en eventueel fietsen) vast te stellen. Verwerk waar mogelijk laadpalen in bestaande infrastructuur zoals
lantaarnpa len.
Op zoek naar nieuwe energiebronnen
Ondernemers en organisaties hebben veel ideeen voor alternatieve energieb ronnen. Bij de uitwerking en
realisatie van deze ideeen past volgens de VVD een faciliterende overheid en is lokaal draagvlak een
vereiste . Daar waar andere partijen initiatieven ontwikke len, hoort een meedenkende overheid die
bijvoorbeeld bereid is het bestemmingsplan aan te passen . Een concreet voorbeeld is een aantal
zonnepane len in combinatie met fruitbomen en vee bij het polycu ltuurpark naast de zorgboerderij in Haren.
Meerstad en de dorpen van Ten Boer liggen midden in de natuur. Voor deze pioniersgebieden, als oak het
Suikerunieterrein, bestaan ideeen voor duurzame ini tiatieve n. Experimenteerruimte om te pionieren met
duurzame ene rgie past hier mits er voldoende lokaal draagvlak is.
Geen geothermie
De VVD is altijd helder geweest over de voorwaarden bij het project geothermie. De veiligheid voor onze
inwoners moest bij het boren buiten kijf staan. Oak diende er transparantie en duidelijkheid over de risi co's
te zijn. Zander een positief oordeel van het Staatstoezicht op de Mijnen blijft geothermie in Groningen
onverantwoord.
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Ruimte voor particulier initiatief
De VVD zet zich met kracht in voor ontwikke ling op korte termijn van de nieuwbouwlocaties Rei tdiep, De
Held en voo ral ook het Suikerunieterrein. Hie rbi j staat het uitgangspunt van de vitale woonwijk centraal.
Daarnaast moet de Eemskanaalzone zo spoedig mogelijk als gebied voor bedrijvigheid, detai lhandel en
woningbouw ontwikkeld warden. De ontwikkeling van de Oosterham rikzone en de uitbre iding van Meerstad
moet voortvarend warden opgepak t. Daarnaast moet de gemeente openstaan voor particuliere initiatieven,
bi jvoo rbeeld meer genera tiewon ingen voor de nieuwbouw. Een faciliterende overheid denkt mee in
mogelijkheden en niet in belemmeringen.
Meer huuw
r oningen in het middensegment
In Groningen is een gebrek aan huurwo ningenin het middensegment. Daardoor treedter een stagnatie op
in de doo rstroming; voora l vanuit de sociale huursector. De VVD wil het Suikerunie-terrein als een vi tale
woonwi jk., Hier is plaats voor iede reen, dus ook voor starters. De VVD stelt voor om hier voor zowel de
socia le huursector als de middenhuur ders te bouwen. Dok moet er ruimte zi jn voor koopwoningen in
diverse segmenten. Hiermee stimuleren we de doorstroom van soc iale huurwoningen naar andere
woningen.
Malafide verhu urders hard aanpakken
De gemeente, politie en justitie moeten misdrag ingen van huurbazen, illegale makelaarskos ten en
verk rotting van woningen hard aanpakken. Gedupeerden moeten misdrag ingen eenvoudig kunnen melden
bij de politie en die moet daartegen opt reden . Dok de internationale studenten moeten deze miss tanden
kunnen melden. hierbij kan Engelstalige informatievoorziening een uitkomst zi jn. Bi j verk rotting is de
gemeente het aanmeldpunt en deze moet krachtiger handhaven. In het uiterste geval kan de gemeente
panden sluiten en uitslu iten van verdere verhuur.
Beheer en onderhoud woonomgevingw eer op peil
In tijden van bezuinigingis het gemeen telijk onderhoud van alle wi jken (beha lve de binnenstad) bepe rkt.
lnwoners hebben ook zelf de verantwoo rdeli jkheid voor onderhoudstaken opgepakt en het is belang ri jk dat
dat zo blijft. De VVD vindt daarnaast dat , nu de crisis voorbij is, er weer geiiwesteerd moet warden in de
leefomgeving en dat het niveau van beheer en onderhoud van de openbare ruimte verbetering verdient.
Omgevingswet biedt kansen
De Omgevingswet leidt tot minder regels en geeft nieuwe vri jheden. Dat geeft meer en nieuwe
mogelijkheden om de gewenste bouw te realiseren. Die nieuwe ruimte komt vooral vri j voor parti cu lier
initiatief en rechtvaardigt minder overheidsinvloed. De gemeente moet ook hier een faciliterende rol met
een posi tieve grondhouding hebben naar alle partijen die iets wi lle n on twikke len.
Meer ruimte voor welstandsvrijheid bouwen
Het hoort niet dat een gemeente bepaal t wat de kleur van dakpannen of bakstenen moet zi jn.De gemeente
hoort zee r beper kt regels te stellen . aIleen met be trekk ing tot veilig wonen en besche rmde stads- en
dorpsgezichten. Voor het overige geldt dat het niet aan de overheid is om zich ermee te bemoe ien.
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Aardbevingsproblematiek aanpakken
De gemeente moet zich ac tief in te zetten voor een snelle en afdoende aanpak van de
aa rdbev ingsproblematiek. Ondanks dat de gaswinn ing sterk beperkt lijkt te gaan warde n, bli jft een actieve
lobby nodig naar alle betrokken partijen. Bi j de bouw van woningen en gebouwen moet rekening wa rden
gehouden met aardbevings -bestendigheid. Het is van groot belang dater duidel i jkheid bestaa t over wie de
reken ing van ex tra kosten gaat betalen. De uitga ngspunten bij schadeherstel en verste rking zi jn dat
Groningers net zo veili g zi jn als inwoners in de rest van Nede rland , dat inwoners zo min mogelij k geraakt
warden en ten dat hen, indiennodig, tijdig volwaardige huisves ting geboden wordt met respec t voor hun
sociale omgeving en persoonl ijke wensen.
VVD Groningen wil dus:
•

Behoud van de groene long en niet het landelijk gebied volbouwen

•

Bouwen naar behoefte, van student tot senior

•

Meer huurwoningen in het middensegment

•

Sneller bouwen en meer ruimte voor particulierinitiatief

•

Malafide verhuurders aanpakken

•

Meer ruimte voor welstandsvrij bouwen

•

Beheer en onderhoud woonomgeving weer op peil

•

Een snelle en afdoende aanpak van aardbevingsproblematiek
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2.2. Bereikbaarheid - Beter van A naar B
Betere bereikbaarheid voor iedereen. Ongeacht welk vervoermiddel je gebruikt, wil de VVD dat
onze gemeente bereikbaar is voor bezoekers en bewoners. De VVD investeert daarom in
fietspaden, wegen en meer om onze gemeente aantrekkelijk, toegankelijken leefbaar te houden.
lnvesteren in verkeersveiligheid
Op straat moet het veilig zijn voor alle weggeb ruikers. De afge lopen jaren zi jn op verzoek van de VVD en
bewoners kruispunten als de Wilhelminakade, het Wi elewaalplein en Ke rklaan -Mole nweg-Kromme Elleboog
met succes aangepakt. Helaas zijn er nog steeds teveel gevaarlijke verkeerssi tuaties. De VVD kiest daarom
voor extra investeren in verkeersve il igheid . Bi jvoo rbeeld met goede ontslui tingswegen voo r de wijken in
ontwikke li ng zoals het Suikerfabriekterrein , Meerstad en het DHE-gebied (Di lg t. Hemmen en Esse n). De VVD
stelt verder voor meer op te treden tegen hardrijders in de 3Okm /u-zones in en rond woonw i jken . scholen
en spo rtlocaties. Daarnaast willen wi j stevige inzet op een veilige schoolomgev ing. Bij onveilige situaties,
bijvoorbeeld als gevo lg van wild parkeren, wi l de VVD dat de gemeen te handhaaft.
Autobezitters zijn geen melkkoeien
Veel mensen hebben dageli jks hun auto nodig. Autobezit ters moeten daarom niet gestraft warden voor
hun bezi t door parkeervergunningen duurder te maken en het aanta l parkee rplaatsen verder te
verminderen. De auto is geen betaa lmiddel maar een ve rvoe rmiddel. De VVD wil dat het aantal
parkeerplaatsen in en rond het cen trumtenmins te geli jk blijft. Bewoners moeten wat de VVD betreft meer
invulling kunnen geven aan de ruimte in hun eigen omgeving , inclusief het benod igde aan tal
parkeerplaatsen. Be taald parkeren wil de VVD alleen invoeren bij draagvlak onder wi jkbewone rs. De VVD
wil net als lokale ondernemers dat in het cen trum van Haren het bovengronds parkeren weer gratis wo rdt.
De VVD is voo r real time betaald parkeren, betalen voor werkeli jk geparkeerde tijd; dus niet per uur. De VVD
weigert. milieuzones in te ste llen vo or onze binnenstad of dorpskernen, zoals in andere steden wel gebeur t.
Wegwerkzaamheden? Weten waar je aan toe bent
Vanwege de aanpak van onder ande re de Zuideli jke Ri ngweg en het Stationsgebied gaat onze gemeente
flink op de schop. Hierover moeten betrokken part ijenduideli jk en tijdig communiceren met weggeb ruikers
en omwo nenden. lnspraak - en bezwaa rmogelij kheden moeten bijvoo rbeel d duidelijk warden gedeeld. De
vereiste aanrijdtijden van hulpdiensten moeten gegarandeerd bli jven.
Voldoende fietsenstallingen en toegankelijke stad
Groningen is een echte fie tsstad en dat moet zo blijven. De VVD wil daarom de groeiende problemen met
rondslinge rende fietsen aanpakken . Daarvoo r wi l de VVD voldoende stallingsmoge lijkheden voor fietsers
realiseren. Di t kan bijvoo rbeeld doo r slim gebruik te maken van fietsvakken zoals op de Grote Markt. maar
oak moet de parkeergarage aan de Haddinges traat war den omgebouwd tot buurtsta llling in combinatie met
fietsstallingen. Om de binnens tad toegankeli jk te houden wi l de VVD actief en eerder handhaven op
verkeerd geparkee rde (zwe rf)fiet sen.
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Veilige fietsroutes
Een fietsstad verdient ook slimme en verkee rsve ilige fie tsroutes. Dit begint met de slimme routes van, naar
en door de stad en omliggende dorpen zoa ls de fietsrouteplus Asse n-Groningen en Groningen-Ha ren. Voor
de verkeersve iligheid van fietsers willen we ook knelpunten op slimme fietsroutes aanpakken met
prak tische en slimme oplossingen .
Openbaar vervoer op orde
Onze dorpskernen en wijken moeten ook met het openbaar vervoer te bereiken zi jn. De VVD wil verder
investeren in het openbaar vervoer door de reis tijd te ve rbeteren vanaf de ve le P+R- locaties random de
stad (Haren, Kardinge, Meerstad, Reitdiep en Hoogkerk). Daa rnaast wil de VVD het openbaar vervoer
verduurzamen met elektrischebussen en bussen op waterstof.
Hoezo Lelystad? Wij hebben Eelde
De VVD wil Groningen Airport Ee lde openhouden. Onze luchthaven is een infrastructurele basisvoo rziening
en bevordert onze berei kbaarheid als regio, is gunstig voor de werkgelegenheid en aan tr ekkeli jk voor het
bedrijfsleven. De VVD heeft de intentie om financieel te blijven bi jdragen aan de luchthaven. De VVD wil de
voorz ieningen op en rand de luchthaven verbete ren. Zeker nu Schiphol uit zi jn jas je groeit en de uitbreiding
van Lelystad Airport op zich laat wachten zi jn er mogeli jkhede n voor Groningen Airport Eelde.
Minder drukte en overlast vrachtvervoer in de binnenstad
Bereikbaarheid is van groat belang voor het goederenvervoer van en naar onze gemeente. Ondertussen
moet de Groningse stadsdistri butie in 2025 emissievr ij zi jn en willen we minder drukte en overlast van
vrachtvervoer in de binnenstad. De VVD wil dat de gemeente samen met ondernemers en
transportbedrijven distribu tiecentra aan de rand van stad ontwikke lt waa rbij de binnenstad met efficiente
routes en minder/schoner transport bevoorraad wordt. Dit kan bijvoorbeeld vanaf de P+R-locaties en
Groningen Airport Eelde. Ge combineerd met strikte handhaving van de vens terti jden (tijden waarop
vrachtwagens winkels mogen bevoorraden) zorgt dit voor duideli jkheidnaar alle betrokken onderneme rs.
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3.1. Onderwijs - Talenten benutten
Groningen is de stad van vele talenten en de VVD wil iedereen optimale kansen in het onderwijs
bieden. Onderwijs is erg belangrijk voor ieders ontwikkeling; een leven lang. Goed onderwijs is
belangrijk voor een goede start en biedt de beste kans op passend werk. Goed onderwijs betekent
ook dat er goede schoolgebouwen zijn, waar gemotiveerde docenten de ruimte krijgenom hun tijd
te besteden aan leerlingen en waardering ontvangen voor hun inzet. Goed onderwijs behoeft ook
betrokken ouders, die de ruimte krijgen voor inspraak en als volwaardige partner participeren in
het opleidingsconcept voor hun kinderen.
Van onderwijs werk maken
Onderwijs dient leerlingen voor te bereiden op de arbeidsma rkt. Zodat iede reen naar eigen inzicht zi jn
leven kan inrichten en door middel van werk in zi jn eigen inkomen kan voorz ien. Dit kan om te begi nnen
door kinderen al in het basisonde rwi js kennis te laten maken met beroepen. De VVD vraagt in het bijzonder
aandacht voor technische beroepen, in het samen met de scholen voo rgestelde programma "Verlengde
Schooldag 2.011 • Zi j-instromers kunnen in het middel baar - en hoger onde rwi js, mits voldoende didactisch
on dersteund , bijdragen aan de begeleiding van scholieren bij een stage - en/of hun beroepskeuze. Do or het
bedrijfsleven meer te betrekken bij het MBO, zie t de VVD kansen om meer studenten aan stages en werk te
helpen en om opleidingen zic h meer te laten rich ten op de behoeften van het bedrijfsleven.
Leven lang leren
Goed onde rwi js is ni et aIleen belang rijk voor jongeren, maar ook voor volwassenen. Bi j- en omsc holing kan
baanve rlies voorkomen en kan mensen naar een nieuwe baan begeleiden. Laagge let terdheid kom t bij 1 op
de 8 Groningers voor en dit belemmert volwaardige deelname aan de Nede rlandse maatschappij en op de
arbe idsmarkt. Hoewe l eigen verantwoo rdeli jkheid voorop staat is dit niet alleen een individueel, maar ook
een maatschappeli jk probleem. Zeker bij een bijstandsuitkering is het belang ri jk vas t te stellen of er sprake
is van laaggelet terdheid en bepe rkte digitale vaa rdigheden . Het is bela ngri jk dat bij co nstatering van
laaggeletterdheid de gemeente deze mensen tijdig doorverwijst naar een van de Taalhuizen .
Talenten ontdekken en ontwikkelen
Onderwi js moet voor elk talen t uitdagend zi jn. Dit betekent dat onde rwi js moet aansl uiten bij de talenten
van elk kind. Met succes is de afgelopen jaren volop ingezet op het tegengaan van sc hooluitval en het
verzekeren dat alle leerlingen minimaal een star tkwal if icatie verwerven . Onderwi js moet echter op elk
niveau kennis , kunde en vaa rdigheden bieden zodat kin deren het maximale uit zichze lf kunne n halen. In
een steeds meer digitale samenlev ing is het belang ri jk naast rekenen en taal ook de hiervoor vereiste
vaardigheden op de basisschool bij te brengen.
Laat leraren lesgeven
Voor goed onde rwi js hebben leraren en scholen ruimte en waardering nodig. Di t be tekent dat leraren wat
de VVD betreft minder met regels en administratie te maken krijgen, zodat zij zich kunnen rich ten op
lesgeven en nascholing. En dat het bijhoudenvan administra tie zo eenvoudig en doelmatig mogelijk moet
warden gemaakt. De gemeente moet stoppen met het incidenteel projectmatig financieren van
onderwijsvernieuwingen die gepaard gaan met een grate adm inistratieve verantwoording. Een meer
st ructurele financiering met een beperkte administratie leidt tot duurzame verbeteringen in het onderwi js.
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De VVD wil verder meer onderwijstalent aan de gemeente verbinden met meer vakdocenten voor
bi jvoo rbeeld sport en muziek en verruiming van stagemogelijkheden voor studenten in het onderwi js.
Goede onderwijshuisves ting
Een goed onderwi jsk limaa t vraagt oak om een goed klimaat in de klas. Oak al zi jn somm ige scho len
misschien al wat ouder; leerlingen hebben rech t op schone lucht en voldoende daglicht. Als het daaraan
ontbreekt moet de gemeente daarin investeren.
Scholen in kleine kernen
Wat de VVD betref t gelden verschi llende opheffingsnormen voor stedelijk en verstedel i jkt gebied versus
plattelandsgebied. De toekoms t van scholen hangt af van ove rleg met betrokken ouders op basis van
betaalbaarheid, bereikbaarheid, onderwi jskwa liteit en leefbaarhe id. De VVD wil dat ouders en leerl ingen de
vrijheid hebben om zel f een school te kiezen.

MBO, HBO en universiteit banenmotor en bron van innovatie
Noorderpoort en Alfacollege zijn van groat belang voor opleid ing tot we rk, zeker als het om techniek gaat.
De RUG en Hanze zi jn een belangr ijke banenmotor en bran van innovatie. De VVD wil daarom dat deze
onde rwi jsins tel lingen in goede samenwerking met de gemeente verder door kunnen groeien en dat de
gemeente met hen meedenkt over een studen tvriendel i jk beleid met passende huisves ting en
voorzieningen. De VVD wil dat studentenveren igingen de vrijheid hebben om hun introductietijd zel f vorm
te geven. Het is goed dat met initiatieven zoals WIJS - Wi jk Inzet door Jonge ren en Studenten - studenten
zich op allerlei vlakken in kunnen zetten voor anderen. De VVD maak t zi ch er sterk voor dat dergelijke
initiatieven van studenten warden beloond, bi jvoorbeeld met studiepun ten.
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Een onbezorgde jeugd voor elk kind
Eerder signaleren, betekent snelle r problemen aanpakken. Helaas vinden bijvoo rbeeld coaches en
onderwijzers het nog steeds lastig om ve rmoedens van misstanden te delen . Op aand ringen van de VVD
werken gemeente en scholen beter same n om kinde rmishandeling te bes trijden. De VVD wi l deze aanpak
uitbreid en. Verder bepleit de VVD dat zo rg direct beschi kbaar is, dus zonder wach tlijsten.
Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
Veel ouderen zijn zelfredzaam en willen zo lang mogeli jk ze lf standig blijven wo nen. Daa rom moet het WIJteam snel en adequaa t kun nen reageren op vrage n over maatregelen uiteenlopend van
woningaanpass ingen tot spec iale voorzien ingen zoals scootmobiels. Laat vri jwilligers in overleg met WIJ
minde r-vi tale ouderen regelma tig bezoeken om even tuele zorgvragen vast te stellen. Oo k ouderen moeten
zich veilig voelen en zijn. Oudermishandel in g verdient meer dan bijzonde re aan dach t en vo orlich ting en
kan mede worden ve rzo rgd door vri jwill igers van seniorenorganisatie GROS.
Toegankelijke stad voor iedereen
De gemee nt e moet toegankeli jk zi jn voo r iedereen; dus ook voor mensen met een beperking. Bi j de
herinrich ting van de openbare ruimte houdt de gemeente hi,er in overleg met betrokkenen rekening mee.
Bi j het verlenen van bouwve rgunningen besteedt de gemeente nadrukkeli jk aandacht aan toegankel i jkheid .
In een toegan kelij ke stad communicee rt de gemeente met iedereen op maat. Se nioren die geen computer
hebben of gebruiken, moeten per post informatie kunnen ontvangen. Dat kan bijvoorbeeld door de
seniorenw i jzer opnieuw in te voe ren. Hieri n vinden ze in formatie over wat er te doen is in de stad en de
wi jk en hoe ze daarover offline meer informatie kunnen verkrijg en. De VVD wil dat alle communicatie van
de gemeente voo r iedereen toegankeli jk, leesbaar en begrijpel i jk is.
Voldoende maatschappelijke opvang
De VVD stree ft naar voldoende capaciteit voor opva ng van dak- en thuislozen en ve r wa rde personen .
Ve rwarde persone n moeten tijdig aan de juiste zorg ve rleners worden geko ppeld. Voor de opvang van
uitgep rocedeerde asielz oekers is er de lande lijk gefinancierde opvang in Te r Apel. Het is niet aan de
gemeente om met eige n finan cie ring een Bed-Bad-B roodlocatie in stan d te houden.
VVD Groningen wil dus:
•

Ondersteuning en waardering voor mantelzorgers • met respijtzorg wanneer nodig

•

Meer vrijwilligers in de zorg met een vrijwilligersmakelaar

•

Professionele zorg dichtbij, toegankelijk en betaalbaar, met voldoende keuzevrijheid

•

Draag met innovaties zoals social impact bonds bij aan betere zorg en kostenbeheersing

•

Bevorder zelfredzaamheid van ouderen door snel in te spelen op zorgvragen

•

Een toegankelijke gemeente voor iedereen, ook voor mensen met een beperking

•

Ruimte voor zorgverleners om maatwerk te leveren, minder registraties en formulieren

•

Beeindig gemeentelijke financiering Bed·Bad·Brood
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Sportverenigingen sterk en stabiel
Spo rt veren igingen varieren van sterk, stabiel en ze lfstandig tot klein, kr impend en kwetsbaar. Door fusies
voor verenigingen aan trekkeli jk(er) te maken, kan de sport zichzelf veel beter organiseren. Hier moet het
uitgangspunt zi jn: in eigen beheer waar moge lijk, gemeente lij k waar nodig. Oak kunnen spo rt ve renigingen
met naschoo lse opvang in of op hun complexen extra middelen krijgen en een band opbouwen met de
ouders van deze kindere n. Ve renigi ngen zi jn gebaat bij meer vrijwil ligers - en bieden veel vrijwill igers een
leuke plek voor vr ijwilligerswe rk en daarmee hun eigen ontwikkeling. De VVD plei t voor meer
spor tvrijwi llige rs, via de vri jwil lige rsvaca tures bij LinkO5O, de 'Vrijwill igersmakelaar' en door mensen in de
bijstand als tegenp restatie . Oak is de breedtesport gebaat bij goede sportzorg en -onderzoek . Het is
daarom belangri jk dat oak de breedtespo rt gebruik kan maken van het To psportzo rgcen trum.

Stimuleer topsport in lijn met de breedtesport
Topsport kan werken als aan jager om mensen aan het bewegen te krijgen. Grote nationa le en internationale
sportevenementen alsmede inspirerende topspo rters dragen daaraa n bij.Topsporttalenten moeten net aIs
andere talenten de ruimte kri jgen om zich naast schoo l te ontwikkelen. Ze hebben goede facili tei ten nodig.
De VVD ziet daarom de noodzaa k van een topsporthal. Topsporters kunnen in het kader van Ci ty Ma rketing
nag meer betekenen bij de promotie van de stad. Het stimuleren van topsport dient in lij n te warden
gebracht met het bevorderen van breedtesport.
Sport in de openbare ruimte
Door de openbare ruimte sli m in te richten en aandacht te besteden aan de wensen van sporters kan je
sporten bevorderen. Dit geldt niet alleen in en random parken. Daarom heeft de VVD in de motie "Provincie
en stad samen voo r de roeiers" met succes gepleit voor vei lig roeiwater voor roeiers van Gyas en de Hunze
bij de aanpa k van de kades van het Noo rd-Wil lemskanaal.
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3.4. Kunst & cultuur - Cultuur verrast

Cultuur als maatschappelijke motor
Cultuur verbindt, verrast. geeft stof tot nadenken, verbroedert en verleidt. Onze cultuurmakers spelen een
belangrijke rol in onze samenleving en bij onze beschaving. Groningen is gezegend met een rijk cultureel
klimaat en vele vooraanstaande culturele voorzieningen en festivals. Om er enkele te noemen: van
Groninger Museum tot Stadsschouwburg, van Oosterpoort tot Simplon, van Vera tot Martiniplaza en van
Noorderzon tot Eurosonic/Noorderslag. De VVD koestert die voorzieningen en cultuurmakers. Niet alleen
voor de kunst. maar ook omdat zij bijdragen aan het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. En zo betalen
de investeringen in cultuur zich deels terug via banen in het bedrijfsleven .
Cultuur biedt traditie en vernieuwing
De VVD wil dat de gemeente zowel traditione le als popu laire vormen van cultuur biedt. Groningen koestert
terecht tradities zoa ls Bommen Berend, Koningsdagviering, Sinterklaas en de Harener kunstmarkt. Ook
staan we stil bij een deel van ons verleden met straatnamen in bijvoorbee ld de Zeeheldenbuurt. Maar het
is ook belangrijk om een eigenwijze, vernieuwende en pion ierende gemeente te blijven en het publiek te
blijven verrassen. Dat kan door in te zetten op talentontwikkeling en soms letterlijk podia te bieden voor
nieuwe en innovatieve cu ltuur. De VVD is voor een slimme verdeling van activiteiten over de agenda en van
culturele voorzieningen over de gemeente - zeker nu er zoveel gebouwd wordt. Helaas weten nu nog te
vaak betrokkenen elkaar niet te vinden. Daarom is het belangrijk dat grote culturele instellingen en
culturele ondernemers samenwerken aan een optimale afstemming van bouwplannen en programmering.
Bij gesubsidieerde culturele instellingen met onvoldoende bereik stopt de VVD de subsidiering.
Cultuur in de wijken en dorpen
Een belangrij k deeI van het Groni ngse culturele Ieven vindt plaats in de wijken en dorpen, bij het
amateurtoneel. amateurkoren en soortgelijke organisaties. Hiervoor is betaalbare oefenruimte essentieel.
De VVD pleit voor een online planner ("cul tuur050.nl") voor gevraagde en aangeboden oefenruimte. Ook
heeft elke wijk al een bibliotheek, school of ander gebouw waar veel culturele activiteiten worden
georganiseerd. Haren heeft het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC). Dit heeft een voor Haren belangrijke
functie. Een onderzoek moet inzicht geven hoe deze functie het best behouden kan blijven. De VVD wil deze
wijkcultuurcentra breder ingezet zien voor culturele activiteiten in de wijk en het bekendmaken van juist
het lokale aanbod .
Ruimte voor evenementen
In Groningen is altijd iets te doen, maar is nog vaak discussie en onduidelijkheid over waar wat wel of niet
mag. Dit is te verbeteren door in het vergunningsbeleid de door looptijd te verkorten en in het aanbod van
locaties verder te verduidelijken waar wat mag. Als evenementenarganisaties zich niet houden aan de
vergunningseisen maet er gehandhaafd wa rden. Met een evenementenfonds naast het Fonds
Ondernemend Groningen kan ingezet warden op vernieuwende evenementen voor minimaal 10.000
bezoekers die de (inter)nationale profilering van de stad versterken en een toevoeging zijn op het
bestaande aanbad .
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Bedrijfsleven en cultuur samen sterker
Cultuur versterkt het vestigingsklimaat van
Groningen eno rm. Gelukkig weten bedrijfsleven en
culturele sector elkaar steeds beter te vinden en te
versterken, met een belangrijke rol voor Marketing
Groningen. Bedrijfsleven en cultuur samen sterker
betekent ook dat voordelen van cultuur voor de
lokale horeca en detailhandel zoveel mogelijk
warden benut. De concurrentie van gesubsidieerde
activiteiten met de markt wordt tegengegaa n. Dit
laatste kan bijvoorbeeld door in exploitatievergunningen marktconforme prijzen te vragen.
De jeugd heeft de toekomst
Creativiteit en actief kennismaken met muziek,
zang, dans en beeldende kunst is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinde ren. In Haren brengen het
CKC en de basisscholen met succes cultuur onder
de aandacht van de basisschoolleerlingen. Wij zien
graag dat dit voortgezet wordt. VVD is er een groat
voorstander van dat nu in navolging van de
succesvo lle 'Sporthopper' in Groningen ook de
'Cultuurhoppe r' wordt ontwikkeld voor een vroege en brede eerste kennismaking van de jeugd met cultuur.
De VVD pleit ervoor om in scholen vakdocenten te ondersteunen om cultuur onder de aandacht te brengen.
In de wijk kunnen kinderen kennismaken met cultuur bij wijkcultuurcentra.
Een Kunstraad voor Noord·Nederland
De VVD wil een adviesorgaan voor Noord-Nederland. Deze instelling dient in staat te zijn om breed advies
te geven over de culturele sector en vraaggestuurd beleid, met een goed oog voor de financiele situatie
en bedrijfsvoering van de instellingen. Hier zouden dan alle bestaande kunstraden onder vallen, zoals de
Culturele Raad Haren. Met de vorming van een Kunstraad voor Noord-Nederland realisee rt de VVD een
besparing.
Gebouwen goed onderhouden en financien onder controle
Teveel gebouwen van culturele instellingen bleken de afgelopen jaren achterstallig onderhoud te hebben.
Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de gemeente met het nieuwe vastgoedbedrijf professioneel
vastgoedbeheer en -onderhoud levert en kosten onder controle brengt. Het vastgoedbedrijf moet de ruimte
krijgen om ·ductape-oplossingen' en uitstel van onderhoud af te keuren. Verder blijkt uit voorbeelden van
culturele instellingen met financiele problemen dat beter financieel toezicht op de sector gewenst is.
Daarbij kunnen leidende instellingen binnen cul tuurpijlers samenwerking in ondersteunende activiteiten
zoals administratie en financien bevorderen om kosten te besparen.
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