Motie 018
e raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021.

nderwerp: Aandacht voor tweedeling
~nstaterende dat:
- De afgelopen dertig jaar de ongelijkheid in Nederland op tal van terreinen groter is geworden.
Dat botst met het gevoel van rechtvaardigheid van veel mensen, maar vormt ook een
bedreiging voor onze samenleving. De kwaliteit daarvan komt onder drukte staan wanneer de
verschillen tussen rijken arm, tussen theoretisch en praktisch opgeleid te veel uit elkaar lopen.
Alle reden dus voor een vastberaden strijd tegen tweedeling, tegen groeiende ongelijkheid.
-

Het recente rapport van de Rekenkamer een aantal cijfers op een rij heeft gezet. MiddenGroningen heeft aanzienlijk meer huishoudens onder de lage inkomensgrens dan het landelijk
gemiddelde, meer huishoudens met een bijstandsuitkering, meer inwoners met problematische
schulden en een gemiddeld duidelijk lagere koopkracht. Onze GKB heeft berekend dat
minstens 5000 huishoudens te maken hebben met problematische schulden die oplopen tot
een totaal van minstens 25 miljoen euro.
Midden-Groningen hoog in staatjes staat waarin je als gemeente beter niet hoog kunt staan.
Maar ook binnen de gemeentegrenzen zijn er aanzienlijke verschillen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
het overzicht dat het CBS per wijk bijhoudt over een aantal zaken. CBS-gebied Kropswolde
(inclusief Meerwijck) grenst aan CBS-gebied Hoogezand-Zuid (inclusief Gorecht-West), maar
de sociaaleconomische status verschilt van 'hoog' tot 'zeer laag'. En dat heeft gevolgen. De
leefbaarheidsscore van Kropswolde wordt berekend op plus 24, die van Hoogezand-Zuid op
min 35. (Het landelijk gemiddelde is 0.) Ook bij indicatoren als 'twee of meer chronische
aandoeningen', 'verminderde mobiliteit', 'eenzaamheid'. 'psychische problematiek' en 'diabetes
type 2' zijn de verschillen tussen beide gebieden heel groot.

van mening dat:
- het verkleinen van de ongelijkheid in de gemeente hét belangrijkste zou moeten zijn voor de
komende jaren. We beseffen terdege dat de gemeente al het nodige doet met het onder
andere het minimabeleid, de schuldhulpverlening en de sociale teams. En we zijn blij met de
ruime aandacht die er is voor het creëren van kansengelijkheid bij de NPG-projecten. Maar wai
ons betreft gaat er nog een schep bovenop en stelt de gemeente in haar hele beleid het
bestrijden van de ongelijkheid centraal.
raagt het college op:
- Bij elk raadsvoorstel met een sociaal-maatschappelijke impact komt een paragraaf te staan
waarin aangegeven wordt wat instemming met het voorstel betekent voor de ongelijkheid in de
gemeente.
En gaat over tot de orde van dag.
Slochteren, 8 juli 2021
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2021
De raad van de gemeente Midden-Groningen

Adriaan Hoo
Voorzit
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Mieke Bouwman
Griffier

Motie:
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken.
Wijze van indienen van een motie:
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend.

