
Bijdrage SP Voorjaarsbrief 

2 miljoen euro moet er bezuinigd worden. We kunnen ons gevoel bij deze bezuinigingen in 

allerlei bewoordingen beschrijven.  

Maar kort samengevat is dit waardeloos en ook onterecht dat we deze bezuinigingen moeten 

doorvoeren 

Tekorten zijn veroorzaakt door de decentralisaties vanuit het Rijk. Het Rijk heeft 

verantwoordelijkheden aan de gemeente overgedragen en gelijk verpakt als een bezuiniging. 

Midden-Groningen  is niet de enige gemeente die ondertussen het water aan de lippen staat. 

Gelukkig komt er steeds meer opstand in gemeenteland. Wethouders zijn zelfs naar Den 

Haag geweest om te demonstreren. 

Wij vinden dat we door moeten strijden richting Den Haag, samen met andere gemeenten en 

Provincie. We willen niet door de botte bezuinigen van Den Haag gedwongen worden 

bezuinigingen door te voeren die onze inwoners direct raken. 

Ik kom hier later nog op terug. Eerst naar der stukken van het college. 

De taakstelling die we als gemeente hebben is 2 miljoen te bezuinigen in het komende jaar. 

Dat is een fors bedrag. Daarnaast moet ook het weerstandsvermogen weer op piel gebracht 

worden 

De SP is altijd al voorstander geweest van het verkopen van de Enexis aandelen. In de 

stukken kunnen we zien dat ook het college dat als optie heeft meegenomen. Er kan een 

opbrengst zijn van €4,2 miljoen. Dit bedrag is echter nog geen zekerheid.  

Het bedrag wat de Enexis aandelen oplevert zou kunnen worden toegevoegd aan het 

weerstandsvermogen. We hoeven daar dan geen maatregelen meer voor te nemen om de 

reserves op peil te brengen. Het verlies van de dividend kan worden opgevangen door de 

ozb te verhogen. 1% verhoging lever al €170.000 euro op. 

Het rapport Berenschot geeft aan dat Midden-Groningen meer geld uitgeeft aan de eigen 

organisatie dan vergelijkbare gemeentes. Wij vragen dan ook aan het college om kritisch de 

eigen organisatie tegen het licht te houden en te komen met een plan om ook bezuinigingen 

door te voeren binnen de eigen organisatie. 

Naast te kijken hoe we minder geld moeten uitgeven is misschien ook verstandig om te 

kijken hoe de gemeente geld kan genereren. Wij hebben al genoemd de verkoop van de 

aandelen en de verhoging van de OZB.  

Een andere optie zou ook kunnen zijn om eens kritisch te kijken naar de resultaten en 

bedrijfsvoering van de Kalkwijk. We hebben allemaal kunnen zien hoe goed het Kielzog het 

doet. Er worden vernieuwende activiteiten aangeboden. Nu snap ik dat deze instellingen 

moeilijk met elkaar te vergelijken zijn. Maar kan er ook niet een kritisch gekeken worden naar 

de het aanbod en de openingstijden van de Kalkwijk. 

Wij hebben ook nog een losse vraag. Is er meegenomen dat de omgevingswet een jaar is 

uitgesteld? Zo ja is het dan wel nodig om er geld voor vrij te maken? 

Dan nog even terug naar de inleiding. 

We hebben het gevoel dat er meer gemeentes in verzet komen tegen het rijksbeleid. 

Olongren heeft in een interview in het AD aangegeven dat (kort samengevat) de gemeentes 

eerst maar hun best moeten doen om een sluitende begroting in te dienen. Hoever sta je af 

van de werkelijkheid? 



 

We moeten ophouden ons in allerlei bochten te wringen om maar een sluitende begroting in 

te dienen. Het rijk trekt dan namelijk de conclusie dat de gemeenten geld genoeg hebben en 

dat er dus geen extra geld bij hoeft. De enige manier om die redenering te logenstraffen is te 

laten zien dat het echt niet meer kan. Dat we niet verder kunnen snijden in de voorzieningen 

voor onze inwoners. Dus waarom niet een nietsluitende begroting indienen? 

De SP heeft al een aantal malen gepleit om als gemeentes gezamenlijk op te trekken. De 

brief van de VCP was daar ook een oproep toe. In de stad Groningen in een motie van de 

SP aangenomen om gezamenlijk op te trekken richting Den Haag. 

De SP is van mening dat we best een hardere vuist richting Den Haag mogen maken. 

Gezamenlijk optreden van de gemeentes is dan een sterk signaal. Wij denken dat de tijd er 

rijp voor is. 

 

Tot slot 

De SP zal de begroting altijd beoordelen op wat de ingrepen voor gevolgen hebben voor de 

zwaksten uit onze samenleving. Raken de bezuinigingen deze groep dan zal de SP de 

belangen van deze groep te allen tijde behartigen 

 

 

 

 


