Vooraf
Kort en krachtig. Dat hebben we als uitgangspunt genomen bij het opstellen van dit programma.
We beperken ons tot onze kernpunten voor Groningen voor de komende jaren. We denken u
daarmee heel goed duidelijk te maken wat voor ons het zwaarst telt en wat u van ons kunt
verwachten.
Wilt u meer weten over het optreden en de visie van de Groningse SP? Dan kan dat natuurlijk. Op
onze website groningen.sp.nl vindt u heel veel informatie over de standpunten die we in het
verleden hebben ingenomen en over onze activiteiten.
Bovendien vindt u daar ook de serie 'Groningen 2014' waarin we per beleidsterrein uitgebreider
onze visie geven op de stad en de uitdagingen waar ze anno 2014 voor staat.
En vanzelfsprekend beantwoorden wij ook graag al uw vragen over onze standpunten. U kunt ons
• bellen: 050-3119050
• mailen: groningen@sp.nl
• en bezoeken: Nieuwe Boteringestraat 74.
Succes met het bepalen van uw keuze op 19 maart.
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Solidariteit organiseer je!
Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen leven. Maar in een beschaafde samenleving zorgen
we er samen voor dat ieder mens wel een eerlijke kans krijgt bij zijn streven naar een gelukkig
leven. Dat noemen we solidariteit.
Solidariteit betekent in een rijk land als Nederland dat zaken als zorg, goed onderwijs, een
fatsoenlijk huis en genoeg en gezond eten voor iedereen zijn weggelegd, niet alleen voor de
mensen met een dikke portemonnee.

Onderlinge solidariteit
Onderzoek na onderzoek laat zien dat heel veel Nederlanders hechten aan kleinere
inkomensverschillen en aan goede voorzieningen voor wie niet zelf zijn brood kan verdienen. Ook
zetten heel veel mensen zich als vrijwilliger actief in voor de samenleving en trekken ze royaal de
portemonnee voor goede doelen. Met de onderlinge solidariteit zit het wel goed. Maar daarmee
zijn we er niet.
Als SP pleiten we er sterk voor dat mensen om elkaar geven en elkaar helpen waar dat nodig is.
Maar solidariteit is méér. Solidariteit laat je niet afhangen van goede bedoelingen en
toevalligheden. Solidariteit organiseer je en daarvoor heb je ook een solidaire overheid nodig. Zo'n
overheid is dan ook een belangrijk doel van ons politieke werk.

De regering laat het afweten
De huidige regering van VVD en PvdA kiest echter een andere richting. Waar ons antwoord op de
uitdagingen van 2014 solidariteit is, is dat van de regering: bezuinigen. Terwijl het graaien aan de
top doorgaat en de inkomensverschillen toenemen, leiden de bezuinigingen ertoe dat de crisis
nodeloos verlengd wordt en dat de voorzieningen voor mensen die een steuntje nodig hebben
steeds verder afgebroken worden.

Rechtvaardig en verstandig
Solidariteit betekent dat de sterkste schouders in tijden van tegenspoed zwaardere lasten dragen.
Dat is rechtvaardig en het is ook heel verstandig. Het afbreken van welzijn, zorg en sociale
voorzieningen leidt immers tot mensonwaardige situaties voor veel mensen en schept nieuwe,
grote problemen die in de toekomst tegen veel hogere kosten bestreden moeten worden.

Solidariteit in Den Haag én Groningen
Solidariteit dus. In de eerste plaats in de landelijke politiek: die gaat immers over inkomens,
belastingen en grote uitgaven. Het roer moet om. We moeten PvdA en VVD een halt toeroepen:
minder bezuinigen, anders bezuinigen. En vooral: zorgen dat mensen weer vertrouwen krijgen in
de toekomst. Maar ook in de Groningse politiek is solidariteit het antwoord op de uitdagingen van
nu.

2

Kiezen voor solidariteit op 19 maart in Groningen betekent:
• kiezen voor harde oppositie tegen het kabinetsbeleid. De regering bezuinigt de
samenleving kapot en versterkt de crisis. De gemeente moet zich vaker en krachtiger
verzetten tegen de Haagse afbraakpolitiek.
• kiezen voor de wijken en de mensen die een steuntje hard nodig hebben. Dus: handen af
van de armoedevoorzieningen en opnieuw geld voor initiatieven in de buurten. En: de
mensen die er wonen, moeten meer te vertellen krijgen over de besteding ervan.
• extra aandacht voor de nieuwe sociale taken van de gemeente. Rond zorg, jeugdzorg en
toeleiding naar werk krijgen gemeenten veel meer te doen. Dat góed doen, is de
belangrijkste opgave voor Groningen in de komende jaren.

Onze meetlat
Solidariteit zal ook de meetlat zijn waarlangs we de voorstellen van Stadjers, het college van B en
W en de andere raadsfracties leggen. Voorstellen die de individualisering of de marktwerking
versterken, de verschillen tussen groepen benadrukken of mensen belemmeren om volwaardig
aan de
samenleving deel te nemen, verwerpen we. Voorstellen die de saamhorigheid bevorderen, er voor
zorgen dat de tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm afneemt of stimuleren dat mensen
meer bij elkaar betrokken zijn, omarmen we.

Samenwerken met alle bondgenoten
We zijn ons er ten volle van bewust dat we alleen met de gezamenlijke inzet van veel mensen en
organisaties ons doel kunnen we bereiken. We willen daarom graag met iedereen binnen en buiten
de gemeenteraad samenwerken die zich met ons wil inzetten voor solidariteit en tegen het
neoliberale beleid van de regering. Waar het maar enigszins kan zullen we die samenwerking tot
stand brengen en verder uitbouwen.
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Wonen

Landelijk

Volkshuisvesting, wijkvoorzieningen
■ De SP heeft de plannen voor Meerstad altijd veel te
groot en risicovol gevonden. Het enorme financiële
verlies dat de gemeente nu lijdt, is niet meer te
voorkomen. Om te zorgen dat de kosten niet verder
oplopen moeten de woningcorporaties en de
gemeente er nu aan de slag met het bouwen van
sociale huurwoningen.

VVD-minister Blok heeft van
de PvdA vrij spel gekregen
om de sociale huursector af
te breken. Woningcorporaties
moeten een absurde heffing
betalen en kunnen dat alleen
doen door de huurders uit te
knijpen en huizen te
verkopen. Verzet daartegen is
héél hard nodig.

■ Het probleem van kamerverhuurpanden in woonwijken wordt in de eerste plaats aangepakt
door goede alternatieven te bieden: voldoende nieuwbouw voor jongeren (studenten) door
woningcorporaties op geschikte plekken, en verbouwen van leegstaande kantoorpanden.
Zo nodig worden er aanvullende maatregelen genomen. In woonwijken worden geen
huizen meer omgebouwd tot nieuwe kamerverhuurpanden. Huisjesmelkers moeten hard
aangepakt worden. Voor straten met bijzonder veel kamerverhuurpanden ontwikkelt de
gemeente actief beleid om het aantal daarvan terug te dringen.
■ De gemeente, de woningstichtingen en (nieuw!) ook een afvaardiging van huurders- en
bewonersorganisaties sluiten een nieuw 'Lokaal Akkoord'. De inzet van de gemeente
daarbij is, dat:
▪ corporaties terughoudend moeten zijn met de verkoop en sloop van betaalbare
huurwoningen. Als de wachtlijsten voor een geschikte huurwoning te lang dreigen te
worden, stopt de verkoop van huurwoningen.
▪ er harde afspraken komen over aantallen te renoveren en te isoleren huizen.
▪ er een fors budget komt voor de 'aandachtswijken' om zaken uit te betalen die de
leefbaarheid van de wijk vergroten. De bewoners van de wijken moeten meer dan
voorheen beslissen waarvoor het geld gebruikt wordt en zelf met initiatieven kunnen
komen.
▪ er afspraken komen om het aantal huisuitzettingen door huurschulden verder terug
te dringen. Alleen in heel bijzondere situaties mag het gebeuren dat iemand door
een huurschuld uit huis wordt gezet.
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Werken

Landelijk

Inkomen, economie, werk
■ Er komt een Gronings Jeugdwerkgarantieplan: de
kern daarvan is dat het geld dat jongeren anders aan
uitkering zouden krijgen, ingezet gaat worden om ze
in dienst te nemen op een werkervaringsplaats tegen
een volwaardig loon.
■ De gesubsidieerde banen die er nu nog zijn, blijven
ook na 1 januari 2015 bestaan.
■ De sociale werkvoorziening blijft onderdeel van de
gemeentelijke organisatie.
■ Het geld dat de gemeente krijgt om mensen aan het
werk te helpen moet ook ingezet worden om mensen
vooruit te helpen die erg moeilijk een reguliere
betaalde baan kunnen vinden. Voorkomen moet
worden dat mensen tijdelijk hoop geboden wordt, en
weer aan hun lot overgelaten worden na een kort
project.

Vrijwel alle economen
hebben ervoor gewaarschuwd: de bezuinigingsdrift
van het kabinet jaagt de
werkloosheidscijfers steeds
verder op. Ook komen er
steeds meer mensen die
ondanks een baan in de
armoede belanden en wordt
de koopkracht van de mensen rond het minimum
uitgehold, terwijl de top
nauwelijks iets inlevert.
Verder zet het kabinet Wajongers op grote schaal
terug naar de bijstand,
breekt het de sociale werkvoorziening af en zet het
werk dat eerder normaal
betaald werd om in participatiebanen: dat wil zeggen
werken voor een uitkering.

■ Als lokale overheid heeft de gemeente een extra verantwoordelijkheid voor mensen in lager
geschoolde/betaalde banen. De gemeente doet er alles aan om in eigen huis deze banen
te behouden. We stoppen zo snel mogelijk met het aanbesteden van schoonmaak-,
kantine-, beveiligings- en vergelijkbare diensten. De medewerkers die dit belangrijke werk
voor de gemeente verrichten komen weer gewoon in dienst.
■ Vrijwilligerswerk heeft een belangrijke sociale functie en is van grote waarde voor hen die
het uitvoeren. Als het maar leuk, zinnig én vrijwillig is. Mogelijk maken van vrijwilligerswerk
en het stimuleren tot deelname eraan is een verantwoordelijkheid van gemeente en
maatschappelijke instellingen. Elke vorm van verplicht vrijwilligerswerk wijzen we af.
■ De gemeente geeft prioriteit aan het stimuleren van het midden- en kleinbedrijf. Daarom is
ze terughoudend in het toestaan van vestigingen van grote winkelketens die zich buiten de
binnenstad willen vestigen en breiden we het aantal koopzondagen niet verder uit.
■ De gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor mensen met een laag inkomen blijven
overeind (witgoedregeling, langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand, collectieve
ziektekostenverzekering). Ook de Stadjespas moet blijven.
■ Er komt een nieuw Armoedepact: de gemeente neemt het voortouw om de inzet te
bundelen van alle organisaties en bedrijven die iets tegen armoede (vooral bij kinderen)
kunnen doen.
■ De schuldhulpverlening blijft minimaal op het huidige niveau.
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Leven

Landelijk

Zorg, welzijn, sport, onderwijs, cultuur
■ (Jeugd)zorg en welzijnswerk gaan we zoveel
mogelijk op buurt- en wijkniveau organiseren, in
stadsdeelorganisaties die nauw verbonden zijn met
de bewoners en bewonersorganisaties in hun
stadsdeel. Dat werkt effectiever, zorgt voor meer
zeggenschap voor bewoners en voorkomt dat
mensen verdwalen in het woud van (concurrerende)
organisaties.
■ Ondanks de forse bezuinigingen van dit kabinet,
willen we zorgen dat voor iedereen die daarbij
gebaat is, goede en passende dagbesteding
mogelijk is.
■ De aanpak met laagdrempelige ontmoetings- en
informatiepunten in de wijken (Stips en CJG's) wordt
voortgezet als onderdeel van het zorg- en
welzijnswerk op wijkniveau.

Meer en meer wordt de zorg
overgeleverd aan de marktwerking, met stijgende kosten
tot gevolg. Het kabinet pakt
die kosten niet aan, maar
verlegt de rekening ervan van
de collectieve verzekering
naar de individuele huishoudportemonnee. Daardoor
krijgen mensen met een
smalle beurs niet langer de
zorg die ze nodig hebben.
Gemeenten krijgen steeds
meer zorgtaken op hun bord,
maar niet het geld om ze
goed uit te kunnen voeren.
De gaten die daardoor
ontstaan, moeten maar opgevuld worden door burenhulp en mantelzorg. Het
schrappen van de studiebeurs betekent dat hoger
onderwijs weer een voorrecht
wordt voor kinderen van
ouders met geld.

■ De gemeentelijke inzet bij de uitvoering van de
jeugdzorg moet vooral gericht zijn op het
'normaliseren' van problemen: zoveel mogelijk
werken met snelle, laagdrempelige ondersteuning in plaats van ingewikkelde
indicatieprocedures en zwaardere vormen van hulp.
■ Er komt een nieuwe sporthal in de Wijert.

■ Omdat het belangrijk is dat kinderen voldoende bewegen en met sport in aanraking komen,
zetten we het programma B-slim voort. De gemeente ondersteunt ouders met weinig geld
om sporten en zwemlessen voor hun kinderen mogelijk te maken, onder andere via het
Jeugdsportfonds.
■ Het Groninger Forum had er nooit moeten komen. Nu nog stoppen met de bouw is echter
niet realistisch. Wel kan er bezuinigd worden op de exploitatiekosten en moet het een
gebouw van en voor iedereen worden: niet van een kleine elite.
■ Om Stadjers meer in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, biedt elke
gesubsidieerde instelling de stad eens per jaar een gratis voorstelling aan.
■ Er komen strengere afspraken die de geluidsnormen, tijdsduur en het aantal van de grote
muziekevenementen vastleggen. Bij het maken van die afspraken worden omwonenden en
organisatoren van evenementen betrokken.
■ De gemeente maakt afspraken met de schoolbesturen over een goede spreiding van de
basisscholen over de stad en werkt achterstanden in de verbetering van de
onderwijshuisvesting snel weg.
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Samenleven

Landelijk

Gelijkwaardigheid, veiligheid
■ Alle Stadjers zijn gelijkwaardig. De gemeente blijft
zich hard maken voor een stad waar iedereen zich
welkom voelt en treedt hard op tegen vormen van
discriminatie en uitsluiting. De subsidies voor het
Meldpunt Discriminatie en de zelforganisaties van
migranten blijven bestaan.

Met grote woorden in de
media proberen de kabinetsleden zich voor te doen als
'crimefighters'. De praktijk
bestaat echter vooral uit
halfbakken maatregelen en
het ontkennen van de
werkelijkheid: inzetten op
preventie is veel beter en
goedkoper.

■ De gemeente blijft de ondersteuning en opvang
mogelijk maken van vluchtelingen die op straat gezet worden terwijl ze wel rechtmatig in
Nederland verblijven of meewerken aan hun terugkeer.
■ Wijkagenten moeten daadwerkelijk zichtbaar en benaderbaar in de wijken aanwezig zijn.
Elk jaar legt de politie cijfers over hun inzet over aan de gemeenteraad.
■ Overlast moet sneller aangepakt worden. Bij problemen in de wijk gaan politie en
buurtwerkers direct in gesprek met de overlastveroorzakers.
■ In de huidige situatie in Groningen is er geen enkele aanleiding om het instrument van
preventief fouilleren in te zetten, of het cameratoezicht uit te breiden.
■ Er komt een verbod op het plaatsen van mosquito's: apparaten die met een hinderlijke
pieptoon jongeren moeten wegjagen.
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Ademen

Landelijk

Milieu, natuur, beheer openbare ruimte
■ De gemeente gaat met de corporaties afspraken
maken over een programma om het aantal
zonnepanelen op daken van woningen fors uit te
breiden. Voor de eigen gebouwen geeft de
gemeente het goede voorbeeld door te zorgen voor
optimale isolatie en door het aanbrengen van
zonnepanelen waar dat mogelijk is.
■ De gemeente neemt het intiatief om op geschikte
plekken, bijvoorbeeld vuilstort De Stainkoeln,
windmolens te realiseren.
■ De gemeente gaat met ondernemers in de stad in
gesprek om afspraken te maken om het overmatige
gebruik van verpakkingsmateriaal terug te dringen
en zet zich ook verder in om verspilling tegen te
gaan.

Even over de grens zie je
zonnepanelen op bijna elke
boerderij. In Nederland
bouwen we kolencentrales,
discussiëren we over schaliegas en verkiest de regering
het risico op aardbevingen
boven het terugschroeven
van het tempo van de aardgaswinning. De enorme
bezuinigingen op natuurbehoud van een eerder
kabinet Rutte zijn door de
huidige regering gedeeltelijk
teruggedraaid. Die eer
moeten we ze geven.
Tenminste... als het geld dat
beloofd is voor 2016 er écht
komt.

■ De plicht voor bedrijven om zwerfvuil dat van hen afkomstig is zelf op te ruimen wordt
uitgebreid en strak gehandhaafd. Ook bewoners en bezoekers van de stad die zwerfvuil
achterlaten worden daarop aangesproken.
■ Het groen en het dierenleven in en rondom de stad wordt beschermd. Dat betekent dat
bouwen in de natuur rondom de stad en in parken taboe is.
■ De (binnen)stad moet toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een handicap
en ouders met kinderwagens. Er komen strengere regels voor om blokkades op te heffen
en hinderlijk geparkeerde fietsen te verwijderen.
■ De gemeente gaat paal en perk stellen aan overdadige reclame in de openbare ruimte. In
overleg met het midden- en kleinbedrijf wordt bekeken of het heffen van belasting op
reclame daarbij een middel kan zijn.
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Verplaatsen

Landelijk

Verkeer, vervoer
■ Bij de uitwerking van de plannen voor de nieuwe
Zuidelijke Ringweg moet er maximale aandacht zijn
voor de verkeersveiligheid en het tegengaan van
sluipverkeer en geluidsoverlast.
■ Problemen in buurten door een grote parkeerdruk
worden in nauwe samenspraak met de bewoners
aangepakt. Hierbij geldt het principe dat de mensen
zelf het beste weten wat er in hun buurt moet
gebeuren, zoals het wel of niet invoeren van betaald
parkeren.
■ Om Groningen bereikbaar te houden met het
openbaar vervoer moeten:

We mogen op steeds meer
snelwegen 130 kilometer
rijden. Maar de geprivatiseerde busbedrijven snijden
al maar verder in de dienstregeling, de peperdure Fyratreinen staan weg te roesten
en de verzelfstandigde spoorbedrijven NS en ProRail
weten steeds nieuwe
problemen te presenteren
aan de reizigers. Verder
dreigt de afschaffing van de
OV-jaarkaart voor studenten,
waardoor zowel de studenten
als bus- en treinbedrijven in
financiële problemen komen.

▪ (snelle) buslijnen uit de regio directer verbonden worden met belangrijke locaties
zoals Zernike, Kardinge, P+Rlocaties en ziekenhuizen.
▪ stads- en streekbuslijnen minder langs de Grote Markt rijden.
▪ de bestaande stadsbuslijnen en bushaltes in de wijken gehandhaafd blijven.
■ Fietsenstallingen blijven gratis. Dat geldt ook voor de nieuw te bouwen grote stalling bij de
Grote Markt. Fietsen die hinderlijk gestald staan in de openbare ruimte worden sneller
verwijderd.
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Besturen

Landelijk

Organisatie, financiën
■ De gemeente neemt zelf arbeidsgehandicapten in
dienst en stelt als voorwaarde bij aanbestedingen en
subsidies dat de partners waarmee ze in zee gaat,
dat ook doen. Bij aanbestedingen worden ook
afspraken gemaakt over het in dienst nemen van
werkzoekenden.

'Groter is beter', is de visie
van het kabinet over gemeenten en provincies. Hebben ze
nog steeds niets geleerd van
de ervaringen bij scholen,
zorginstellingen en woningcorporaties? Schaalvergroting
in de publieke sector leidt tot
een managerscultuur, extra
kosten en kille, onpersoonlijke instituten.

■ Voor de gemeente heeft het in stand houden van
sociale en maatschappelijke voorzieningen de hoogste prioriteit. Als het nodig is, is een
OZB-verhoging daarvoor acceptabel. Voorzieningen overeind houden voor mensen en
wijken die een steuntje nodig hebben, is immers een belangrijke vorm van solidariteit.
■ De wethouders krijgen naast de verantwoordelijkheid voor hun beleidsterreinen ook de
verantwoordelijkheid voor een stadsdeel. Voor de inwoners, bedrijven en
bewonersorganisaties van dat stadsdeel zijn zij onder andere het aanspreekpunt in
situaties waarin verschillende onderdelen van de gemeentelijke organisatie langs elkaar
heen werken.
■ De gemeente versobert de bestuurscultuur: er komen maximaal vijf wethouders, op de
raadsondersteuning en de representatiekosten van het college wordt bezuinigd, de
vergoedingen voor wethouders en raadsleden (die in Groningen nu op het maximum zitten)
gaan omlaag.
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