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Voorwoord
Strijd mee
‘Alleen de SP lost met mensen problemen in buurten op’

Echte verandering komt tot stand wanneer mensen samenwerken. De SP laat zien dat dit mogelijk is. Wij organiseren 
mensen in de buurt en trekken samen op om het verschil te maken. Dit moet meer en beter. 

In Groningen leven te veel mensen in armoede, zijn er te weinig betaalbare woningen en hebben te veel mensen 
onzekerheid over hun werk en inkomen. De SP voert met al deze mensen acties voor alternatieven die leef-, 
werk- en woonomstandigheden van mensen verbeteren. Of het nou de huurwoningen in Paddepoel, Vinkhuizen of 
Oosterhoogebrug zijn die gerenoveerd worden, of de schoonmakers van gemeentelijke panden die in vaste dienst 
komen. Zonder de inzet van de huurders en schoonmakers zelf, was dit onmogelijke geweest. 

Politiek is voor de SP meer dan één keer in de vier jaar stemmen. Volgens ons moet een politieke partij meer zijn dan 
een verzameling standpunten. Daarom staan wij buiten verkiezingstijd wel bij u aan de deur, daarom staan wij wel 
bij u in de woonkamer en daarom organiseren we bijeenkomsten in buurten, wijken en dorpen. Daar horen wij wat 
er speelt, maken een analyse van de problemen en strijden wij samen met mensen voor concrete oplossingen voor 
problemen. 

Ik ken geen andere partij die op deze manier mensen bij de politiek betrekt. Daar zullen wij de komende vier jaar en 
daarna mee doorgaan. Om samen de strijd aan te gaan tegen tweedeling en voor solidariteit. Voor betere en betaal-
bare woningen en tegen huisjesmelkers en commerciële beleggers. Voor meer vaste banen en fatsoenlijke lonen. 
Tegen megalomane miljoenenprojecten maar voor goede voorzieningen in buurten en dorpen. Voor echte zeggen-
schap van mensen over hun eigen leef-, woon- en werkomgeving. 

Stem daarom 16 maart op de SP. En strijd tot 16 maart met ons mee voor een menselijker en sociale Groningen.

Jimmy Dijk, lijsttrekker SP Groningen





Inleiding
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de SP Groningen. Een verkiezingsprogramma is voor ons geen 
boodschappenlijstje waaruit naar hartenlust gestreept en geschoven kan worden tijdens onderhandeling voor een 
college van burgemeesters en wethouders. In dit verkiezingsprogramma laten wij zien hoe wij de ontwikkelingen in 
onze gemeente zien en daar stellen we onze eigen opvattingen tegenover. Dit doen wij, naast een lijst met standpunt-
en, ook met tien uitgewerkte plannen voor sociale vooruitgang. 

Groningen is een heerlijke gemeente om te wonen. Niet voor niets is de stad erg in trek en zijn mensen in Haren en 
Ten Boer trots op hun dorpen, het groen en de voorzieningen. Groningen is niet alleen een mooie gemeente, maar 
van oudsher ook een sociale gemeente. Een gemeente waar we trots waren op onze volkshuisvesting en het sociale 
beleid. Waar onder leiding van SP-wethouder Jannie Visscher de thuiszorg het beste geregeld was van het land. Maar 
dat is snel veranderd. De rijkdom concentreert zich in Groningen, met grote ongelijkheid als gevolg. De markt beperkt 
in toenemende mate onze zeggenschap. Een kleine elite profiteert.

Tijdens de financiële crisis van 2008 moest het wereldwijde kapitalisme worden gered. Miljarden euro’s belasting-
geld werden gebruikt om banken overeind te houden. Veertien jaar later is duidelijk wie deze miljarden met name 
hebben opgebracht. Het geld werd onder het motto “er moet nou eenmaal bezuinigd worden” weggehaald bij de 
volkshuisvesting, de zorg, het onderwijs. Kortom, bij de publieke sector. De banken zijn gered en kunnen weer bonus-
sen uitdelen, de samenleving zit met de puinhopen.

Twee jaar geleden kreeg de wereld te maken met een grote pandemie. De coronacrisis legde een vergrootglas op de 
al bestaande en toenemende ongelijkheid. Ook in Groningen zien we de gevolgen hiervan. Er is groot achterstallig 
onderhoud in de sociale huurwoningen, waardoor huurders voor veel geld in een huis vol schimmel wonen. Er is grote 
armoede, die ook kinderen raakt: 1 op de 6 kinderen groeit op in armoede. De NAM pompt onze bodem leeg, terwijl 
Groningers met de schade zitten. Steeds meer mensen hebben last van onzekerheid over werk en stijgende kosten in 
levensonderhoud. Het toenemende individualisme zorgt voor spanningen in onze samenleving. 

Maar er zijn ook enkelen die wél profiteren van de crisis. Enkele grote huisjesmelkers die de halve stad bezitten 
laten in hun dure auto’s zien hoe effectief ze jongeren uitknijpen. Zorgbedrijven sluizen belastinggeld door naar hun 
winsten. Dit zijn geen natuurverschijnselen, maar de directe gevolgen van het rauwe kapitalisme en de rechtse 
bezuinigingspolitiek.

Dit is geen tijd voor een onsje meer of minder. Dit is de tijd om ongelijkheid actief te bestrijden. Dit is de tijd om het 
algemeen belang en zeggenschap weer boven winst van enkelen te plaatsen. Dit is de tijd om met iedereen die vindt 
dat het beter moet alternatieven te maken voor het kapitalisme.

Dat is geen kleine opgave. Dat vereist stevige analyses, goede alternatieven en veel organisatiekracht. De afgelopen 
jaren heeft de SP laten zien dat het dat kan. Door samen te strijden met buurtbewoners, huurders, zorgwerkers en 
-cliënten, jongeren en studenten, werkenden en werkzoekenden dwongen deze mensen verbeteringen en échte zeg- 
genschap af. Dat is de kenmerkende werkwijze van de SP. Dat blijven we doen. Maar Groningers verdienen daarnaast 
een gemeente die aan hun zijde staat. Die niet wegkijkt of alles aan de markt overlaat.
En dat kan. Door te stoppen met megalomane plannen die miljoenen kosten. Zoal een enorme poptempel en dure 
plannen voor de binnenstad. Het is tijd dat de gemeente investeert in Groningers.

Met dit programma wil de SP Groningen die rol vervullen. Door op 16 maart 2022 de grootste partij te worden en 
daarna samen te werken met iedereen die bovenstaande analyses deelt en durft te denken over alternatieven tegen 
de markt en het kapitalisme.

Natuurlijk is dit programma niet volledig. Daarom kunt u voor vragen en/of opmerking mailen naar groningen@sp.nl.
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Plan voor sociale vooruitgang 1
VAN WONINGNOOD NAAR VOLKSHUISVESTING

Een dak boven je hoofd is een absolute basisbehoefte. Dat staat in Groningen onder druk. Sociale huurwoningen 
kampen met fors achterstallig onderhoud, met schimmel, tocht en vocht tot gevolg. De energierekeningen rijzen 
door een gebrek aan isolatie de pan uit. Ook voor jongeren, starters, gezinnen, en particuliere huurders heeft de 
woningmarkt gefaald. Een woning is voor veel mensen onbetaalbaar geworden en de woningnood is ongekend groot. 
Wat ons betreft rekenen we zoveel mogelijk af met de woningmarkt en zetten we in op trotse en democratische 
volkshuisvesting.

Huurders van woningbouwcorporaties en woningzoekenden moeten daarom te zeggen krijgen wat er met hun huis, 
buurt, wijk en/of dorp gebeurt. Dat kan door van de corporaties echte verenigingen van huurders te maken en indien 
nodig op te knippen. Huurders kiezen zelf hun bestuurders en waar het geld aan besteed wordt. Bij nieuw te bouwen 
ontwikkelingen, renovatie en wijkvernieuwingsprojecten krijgen deze verenigingen instemmingsrecht.

Huisjesmelkerij wordt beboet, bij herhaaldelijke overtredingen nemen de verenigingen of de gemeente het beheer 
van panden over en waar nodig en mogelijk starten we onteigeningsprocedures. Omdat een woning niet voor de 
winst maar om te wonen is, voeren we voor nieuwbouw en bestaande bouw een zelfwoonplicht in. Starters verdienen 
immers ook een kans op een goede woning.

Bij bouwprojecten op gemeentegrond versnellen we de bouw van veel sociale huur, goedkopere vrije 
sector-huurwoningen en goedkope koopwoningen. Bij andere bouwprojecten maken we dwingende afspraken 
met ontwikkelaars om hetzelfde doel te bereiken. Betaalbaarheid van wonen gaat bovendien hand in hand met 
het toekomstbestendig maken van woningen, door middel van isolatie en opwekken van energie. Dat wordt door een 
publiek energiebedrijf gestimuleerd.

Om onze lange traditie van mooie volkshuisvesting voort te zetten betrekken we bij nieuwbouw, renovatie en 
wijkvernieuwingsprojecten de beste (Groningse) architecten. Daarbij wordt rekening gehouden met cultuurhistorische 
en esthetische waarde, ruimte voor groen en ontmoeting en kwaliteit van de woningen. Er worden ook Groningse 
kunstenaars bij betrokken. Groningers verdienen wijken en dorpen om trots op te zijn en te blijven.

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• Woningbouwcorporaties worden opgeknipt en omgezet tot verenigingen van huurders en woningzoekenden. De 

komende jaren worden de huren niet verhoogd maar verlaagd. 
• Op gemeentegrond versnellen we de bouw van veel sociale huur, goedkopere vrije sector huurwoningen en goed-

kope koopwoningen. We voeren een zelfwoonplicht voor nieuwbouw en bestaande bouw in. 
• Huisjesmelkerij wordt beboet, het beheer wordt overgenomen en waar nodig en mogelijk starten we een 

onteigeningsprocedure.
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Huurdersactie: ‘0% is genoeg’ 
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Plan voor sociale vooruitgang 2
GRONINGEN STUDENTENSTAD

Groningen staat bekend als een levendige en gezellige studentenstad. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de 
Hanzehogeschool Groningen (Hanze) hebben gezamenlijk ruim 60.000 studenten waarvan er ongeveer 45.000 
in Groningen wonen. Dat zijn er in de afgelopen jaren steeds meer geworden. De groei van het aantal studenten 
heeft ook nadelige gevolgen voor onze buurten en wijken. Sommige wijken bestaan voor een steeds groter deel 
uit studentenhuizen, dit leidt in toenemende mate tot overlast. De woningnood neemt toe omdat huisjesmelkers 
en beleggers woningen opkopen om er kamers en studio’s van te maken. Studenten zelf zijn de dupe doordat een 
aantal grote huisjesmelkers vrijwel een monopolie heeft, met veel te dure kamers tot gevolg. Maar het heeft ook 
gevolgen voor onze binnenstad. Onze binnenstad lijkt steeds meer gericht op een hippe, kosmopolitische elite van 
(internationale) studenten en mensen met een dikke portemonnee. 

Op dit moment studeren er aan het Alfa College en Noorderpoort College ongeveer 19.000 MBO-studenten. 
Zij studeren daar om de toekomstige zorgverleners, bouwvakkers, elektromonteurs, horecapersoneel en ICT’ers 
te worden, de welbekende “cruciale beroepen”. Zij verdienen meer aandacht, maar vooral ook perspectief. Dat 
betekent ook dat zij betaalbare woningen in onze stad moeten kunnen vinden. Maar ook voldoende stageplekken en 
baankansen. 

Wat ons betreft komt er veel meer balans in het aantal studenten dat in Groningen studeert. Daarom moet er een stop 
komen op de jaarlijkse toename van het aantal studenten. Er moeten duidelijke afspraken komen met de RUG en de 
Hanze om de actieve werving van buitenlandse studenten te stoppen. 
 
Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• Het aantal studenten aan de RUG en Hanze mag alleen maar groeien met het aantal studentenwoningen dat als 

campus op het Zernike wordt gerealiseerd of dat door de RUG en Hanze zelf wordt gebouwd.
• De gemeente en onderwijsinstellingen maken een nieuw Akkoord van Groningen waarin het aantal Engelstalige 

studies wordt beperkt, zodat dit minder internationale studenten aantrekt. 
• Er worden geen kamerverhuurvergunningen meer verstrekt. Alleen woningbouwcorporaties (op termijn 

verenigingen van huurders) bouwen nog woningen voor jongeren studenten. De gemeente maakt met de 
woningbouwcorporaties een plan voor nieuwe jongerenhuisvesting voor de komende tien jaar. 
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Actie ‘Wie is die Horrorhuisbaas van Groningen?
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Hoofdstuk 1: WONEN
Een dak boven je hoofd is een absolute basisbehoefte. Wij willen democratische volkshuisvesting, goede en 
betaalbare woningen voor iedereen en een einde aan de schimmel in slecht onderhouden woningen.

Onze voorstellen:

1. Er komt een uitgewerkt aanvalsplan van de gemeente en corporaties om voor alle sociale huurwoningen achter-
stallig onderhoud, onveilige balkons, vocht, tocht, schimmel en kou aan te pakken en woningen energiezuinig te 
maken. 

2. Corporatiewoningen worden herverdeeld zodat woningcorporaties per wijk georganiseerd zijn.
3. Corporaties worden omgevormd tot woningbouwverenigingen van huurders en woningzoekenden.
4. De gemeente richt zelf een gemeentelijke woningbouwvereniging op.
5. Alle huurders van een corporatiewoning krijgen een huurverlaging van 5 procent.
6. De verkoop en liberalisering van sociale huurwoningen wordt gestopt. Ook de verkoop aan commerciële 

investeringsmaatschappijen wordt gestopt.
7. Bij nieuw te ontwikkelen bouwgronden moet minimaal 40 procent van de woningen uit sociale huurwoningen 

bestaan. Voor woningen met een huur tot 1000 euro en voor goedkope koopwoningen worden afspraken over 
minimumpercentages gemaakt. 

8. In Meerstad worden minimaal 250 sociale huurwoningen bijgebouwd.
9. In de zuidelijke wijken zoals de Wijert-Zuid en Villabuurt West en Oost en aan de Rijksstraatweg worden veel meer 

sociale huurwoningen toegevoegd, ook in die wijken streven we uiteindelijk naar 40 procent sociale huur.
10. We voeren een noodstop in tegen huurstijgingen voor woningen met een huur tot 1000 euro.
11. We hanteren een actief spreidingsbeleid bij de toewijzing van sociale huurwoningen aan kwetsbare personen 

zoals statushouders, ex-verslaafden of ex-gedetineerden om een concentratie van kwetsbare personen te 
voorkomen.

12. Huisjesmelkers en malafide bemiddelaars worden in Groningen keihard aangepakt. Er worden geen vergunningen 
voor commerciële kamerverhuur meer verstrekt en bij misstanden worden vergunningen ingetrokken.

13. Er komt een gemeentelijke verhuurdersinspectie. Deze inspectie controleert actief de kwaliteit en huurprijzen van 
kamerverhuurpanden. Bij een overtreding wordt de vergunning ontnomen, neemt de gemeente het beheer van 
het pand over of wordt het pand onteigend.

14. Nieuwbouw van jongerenhuisvesting wordt alleen door corporaties (en op termijn verenigingen) gedaan.
15. De RUG en Hanzehogeschool stoppen met het aantrekken van extra (internationale) studenten. Voor internationale 

studenten die kort in Groningen verblijven bouwen de RUG en Hanze een campus op het Zernike.
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Bewonersactie in Selwerd
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Plan voor sociale vooruitgang 3
IEDEREEN HEEFT RECHT OP WERK 

Het aantal bijstandsgerechtigden in Groningen is volgens het college van burgemeester en wethouders historisch 
laag. Momenteel maken ruim 9.600 huishoudens gebruik van een bijstandsuitkering. Met name het aantal mensen 
dat langer dan vijf jaar moet rondkomen van een uitkering is aan het groeien. De “arbeidsmarkt” lost dat niet op, dus 
moet de overheid het doen.

Werk is de beste armoedebestrijding die er is, maar dan moet het wel lonen. Voor een groot deel van de werkenden 
doet het dat. Maar voor teveel mensen doet het dat niet. Te lang is belangrijk werk geflexibiliseerd en uitgekleed. 
Er is veel nuttig werk dat gedaan moet worden, de gemeente neemt minimaal duizend mensen in dienst tegen een 
fatsoenlijk loon (minimaal 14 euro per uur). Zij komen in dienst bij gemeentelijke nutsbedrijven die we oprichten. 
Zo gaat de gemeente zelf voorzieningen zoals deelscooters, fietsenabonnementen en bezorgdiensten opzetten en 
exploiteren. Ook het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen op alle geschikte daken wordt een over-
heidsdienst. Deze bedrijven hoeven geen winst te maken, dat wordt ingezet om mensen in de hele keten goed te 
betalen. Daarbij is extra aandacht voor mensen die nu niet aan het werk komen. Het onderhoud van scooters en fiet-
sen wordt daarbij gedaan in de sociale werkplaats die we (met gesubsidieerde of meer basisbanen) in ere herstellen. 
Zo voorkomen we dat er winst wegvloeit en houden we ook nog controle en zeggenschap over onze openbare ruimte.

Ook bij de gemeente zelf, bij (semi-) publieke sectoren, grote (bouw)projecten en diensten in opdracht van 
de gemeente wordt geëist dat minimaal 5 procent van de banen wordt ingevuld door mensen die tot nu toe niet aan 
het werk komen. De gemeente controleert ook of bedrijven zich houden aan deze eisen.  

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• De gemeente investeert in 1000 nieuwe en vaste banen tegen een fatsoenlijk loon voor mensen in de bijstand en/

of met schulden. Mensen krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen daarna een garantie op werk. 
• We stoppen alle uitbestedingen van werk dat door de gemeente zelf gedaan kan worden zoals schoonmaak, 

thuiszorg, WMO-taxivervoer, catering, beveiliging, ICT, zwembaden en schaatsbanen. 
• De gemeente gaat zelf voorzieningen zoals deelscooters, fietsenabonnementen en bezorgdiensten opzetten en 

exploiteren. Ook het isoleren van huizen en het plaatsen van zonnepanelen op alle geschikte daken wordt een 
overheidsdienst.
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Plan voor sociale vooruitgang 4
GRONINGEN ZONDER VOEDSELBANK

In 2004 werd de Voedselbank Stad Groningen opgericht. Vrijwilligers met dadendrang wilden verborgen armoede 
verhelpen. Nu, 17 jaar later, wordt er gratis voedsel ter beschikking gesteld aan ongeveer 750 gezinnen die onvol-
doende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Door rechts rotbeleid en door onvoldoende investeringen zijn de 
sociaaleconomische verschillen in onze samenleving groter geworden. Politieke partijen lijken maar niet in te willen 
zien dat armoede en schulden niet (alleen) worden veroorzaakt door gedrag, maar door doelbewuste achterstelling 
en gecreëerde tweedeling. Daar moet een politiek tegenover staan die dit voorkomt en bestrijdt. Vrijwilligers van de 
voedselbank verrichten goed werk maar de voedselbank zou onnodig en overbodig moeten zijn. Sterker nog: we 
kennen een tijd dat voedselbanken geen bestaansrecht hadden. Die tijd is niet lang geleden en het is de hoogste tijd 
dat we daar weer voor gaan zorgen. 

De SP wil de voedselbanken overbodig maken en afschaffen. Daarvoor moet er veel meer geïnvesteerd worden in 
echte armoedebestrijding. Dat betekent dat we moeten zorgen voor rust, zekerheid en meer geld in de portemon-
nee. Door meer en beter budgetbeheer en het opkopen van schulden van mensen kan de gemeente de mensen die 
het betreft rust en zekerheid bieden. Met meer inkomensondersteuning en door het eerder kwijtschelden van de 
afvalstoffenheffing krijgen mensen meer te besteden. De wit- en zwartgoedregelingen versoepelen we, en breiden dit 
verder uit.

Om mensen met problematische schulden een kans op een betere toekomst te geven, koppelen we hen aan het 1000 
banenplan van de SP (zie plan 3). Mensen krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen daarna een garantie 
op werk. De gemeente betaalt de kosten en biedt achteraf een geschikte en betaalde baan aan. 

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• Mensen die langdurig van een laag inkomen moeten rondkomen krijgen een individuele inkomenstoeslag en 

kwijtschelding van de afvalstoffenheffing. Momenteel worden deze regelingen pas na 5 en 3 jaar toegekend. De 
SP wil dat beide regelingen al na 1 jaar worden toegekend. 

• De gemeente investeert fors in meer en betere budgetbeheer en koopt zelf de schulden van mensen op. 
• Mensen van wie de gemeente de schulden op heeft gekocht, krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen 

daarna een garantie op werk. De gemeente betaalt de kosten en biedt achteraf een geschikte baan aan. 
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Actie voor steun aan cruciale werkers
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Hoofdstuk 2: INKOMEN
Werk moet lonen voor iedereen, de gemeente gaat daar een belangrijkere rol in spelen door zelf mensen in dienst te 
nemen. Armoede moeten we harder bestrijden, de voedselbank zou overbodig moeten zijn in onze gemeente.

Onze voorstellen:

1. De gemeente investeert bij economische programma’s meer in banen voor mensen met een beroepsopleiding 
zoals in de zorg, bouw, techniek en maakindustrie.

2. De gemeente investeert in 1000 nieuwe en vaste banen voor mensen in de bijstand en/of met schulden. Mensen 
krijgen een beroepsopleiding aangeboden en krijgen daarna een garantie op werk.  

3. We stoppen alle uitbestedingen van werk dat door de gemeente zelf gedaan kan worden zoals schoonmaak, 
thuiszorg, WMO-taxivervoer, catering, beveiliging, ICT, zwembaden en schaatsbanen. 

4. De gemeente gaat werkgevers die iemand voor drie jaar of langer in dienst nemen loonkostensubsidie verstrek-
ken. De werknemer ontvangt hierbij 120 procent van het minimumloon. Bij maatschappelijke organisaties kunnen 
deze banen volledig gesubsidieerd zijn. Met bedrijven worden afspraken over het percentage loonkostensubsidie 
gemaakt. 

5. De gemeente blijft zich inzetten voor beschermde werkplaatsen. De sociale werkplaats moet werk blijven bieden 
waar mensen trots op zijn en waar ze een fatsoenlijk loon voor krijgen. 

6. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor mensen die moeten rondkomen van een minimuminkomen 
wordt verruimd. De huidige termijn van drie jaar moet teruggebracht worden naar één jaar. Bovendien moet de 
afvalstoffenheffing volledig kwijtgescholden worden. 

7. De inkomenstoeslag voor mensen met een laag inkomen wordt momenteel pas na 5 jaar op het sociaal minimum 
toegekend. Dat vervroegen we naar 1 jaar.

8. De wit- en zwartgoedregeling breiden we uit voor meer producten en diensten en de regels hiervoor worden 
versoepeld. 

9. Op alle scholen worden kosteloos maandverband en tampons beschikbaar gesteld.
10. De gemeente gaat problematische schulden van mensen zelf opkopen en verleent zelf meer en betere budgetbe-

heer. 
11. De gemeente controleert en handhaaft niet meer op de kostendelersnorm.
12. Er komt een onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk en ook bij gesubsidieerd werk. 
13. Overal waar de gemeente aan CAO-onderhandelingen deelneemt of opdrachtgever is, steunt zij de eis van mini-

maal 14 euro per uur. 



18

Plan voor sociale vooruitgang 5
ONZE ZORG ZONDER MARKTWERKING

De zorg is geen markt. Het vermarkten van de zorg heeft niets opgelost. Sterker nog, het heeft de zorg minder 
toegankelijk en bureaucratischer gemaakt. Daarom gaat de gemeente de zorg waar zij verantwoordelijk is zoveel 
mogelijk zelf organiseren. Op die manier hebben inwoners veel meer inspraak op de zorg die hun gemeente levert 
en gaan we zelf over belangrijke zaken als de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg. In 
2015 gooide het kabinet Rutte II verschillende zorgtaken zoals de thuiszorg, dagbesteding en jeugdzorg met flinke 
bezuinigingen bij de gemeente over de schutting. We hebben gezien dat zorgwerkers en zorgbehoevenden de na-
delige gevolgen hiervan ondervonden. Maar we hebben ook gezien dat bedrijven en zorgcowboys flinke winsten in 
hun zakken staken. Dat moet nu eindelijk eens stoppen. Daarom schaffen we marktwerking af. Te beginnen in de 
thuiszorg. 

Want in Groningen moet je kunnen rekenen op de thuiszorg die je nodig hebt. Zo simpel is het. Maar voor veel 
mensen die thuiszorg nodig hebben is dit te duur. Dit komt door de eigen bijdrage. De marktwerking zorgt voor voort-
durende onzekerheid bij thuiszorgwerkers en zorgbehoevenden. Het tweejaarlijkse aanbestedingscircus is geldver-
spilling en deze vorm van concurrentie is onnodig. Hierdoor gaat prijs vóór kwaliteit en winst vóór de mensen. Dat 
moet en kan anders. 

Wij zeggen: schaf de marktwerking in de thuiszorg af en richt een eigen thuiszorgorganisatie op. Zonder 
winstoogmerk en zonder eigen bijdrage. Waar zorgwerkers met vaste contracten en een fatsoenlijk loon werken en 
zorgbehoevende hun vertrouwde hulp houden. 

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• De gemeente richt een eigen thuiszorgorganisatie voor de huishoudelijke hulp op. Zonder winstoogmerk, zonder 

eigen bijdrage en met zorgwerkers die een vast contract en een fatsoenlijk loon krijgen.
• Er komt een verbod op winst maken voor organisaties die dagbestedingsactiviteiten en jeugdzorg organiseren. De 

gemeente controleert hier streng op. 
• Bij de uitvoering van alle zorgtaken, direct of indirect door de gemeente, krijgen zorgwerkers veel meer autonomie 

en vrijheid om hun werk zelf te organiseren. Er komt een onafhankelijke bureaucratiebrigade die overbodige en 
geld verspillende administratie, registratie en regels gaat schrappen. 
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Hoofdstuk 3: VOLKSGEZONDHEID
Iedereen heeft recht op goede zorg, zonder eigen betalingen. Marktwerking heeft daarin geen plaats. De gemeente 
neemt weer een grotere rol in de organisatie van de zorg.

Onze voorstellen:

1. We richten een gemeentelijke thuiszorgorganisatie voor huishoudelijke hulp op, zonder marktwerking en zonder 
eigen bijdrage. Werknemers komen in vaste dienst, zodat cliënten een vertrouwde hulp hebben.

2. Dagbesteding blijft laagdrempelig en zonder eigen bijdragen. De activiteiten worden in de buurt georganiseerd. 
Uitgangspunt daarbij is dat er zoveel mogelijk Groningers die deze activiteiten gebruiken samen deelnemen, 
waarbij er wél voldoende begeleiding en persoonlijke aandacht is voor de meest kwetsbare deelnemers. 

3. De gemeente maakt geld vrij om samen met de WIJ-teams desgewenst met alle inwoners vanaf 67 jaar te 
spreken over eventuele eenzaamheid en gewenste activiteiten in zorg-, welzijns- en buurtcentra.

4. De tekorten in de jeugdzorg zijn veel te hoog. Bovendien kent de organisatie ervan een gebrekkige 
democratische controle. Om problemen voor jongeren te voorkomen moet veel meer geïnvesteerd worden in 
preventieve activiteiten in buurten, wijken, dorpen en op scholen. 

5. Zonder voldoende middelen is het voor gemeenten onmogelijk om (zorg)taken goed uit te voeren. De SP wil dat 
een nieuwe college van burgemeester en wethouders bij het kabinet Rutte IV er op aandringt dat er voldoende 
extra geld voor de jeugdzorg beschikbaar wordt gesteld. Indien dit niet het geval is, moet de gemeente aangeven 
dat zij deze taak aan het Rijk overdraagt.

6. Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor gezond leven. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) krijgt 
een uitgebreide controlerende functie op de gezondheid van de omgeving. Bijvoorbeeld door actief te controleren 
op schimmels en andere gezondheidsrisico’s in huurwoningen van woningcorporaties, in scholen, rondom ver-
vuilende bedrijven, of bij de uitvoering van werkzaamheden.

7. De premie voor de gemeentelijke, collectieve zorgverzekering wordt verlaagd voor mensen met een laag 
inkomen. Ook mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociale minimum krijgen toegang tot de ge-
meentelijke, collectieve zorgverzekering. 

8. De SP ziet het eigen risico en eigen bijdragen als boetes op ziek zijn. Ziek zijn is namelijk geen keuze. Daarom 
wordt de gemeentelijke compensatie voor het eigen risico en de meerkosten voor chronische zieken en gehandi-
capten verhoogd naar 1000 euro. 

9. Er mag geen tekort aan bedden in de nachtopvang voor dak- en thuislozen zijn. Waar nodig huurt de gemeente, 
net als tijdens de coronacrisis, hotelkamers voor dak- en thuislozen. 

10. Er zijn in Groningen grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Daardoor is de levensverwachting 
met name in de noordelijke wijken zo’n 8 jaar lager dan in de zuidelijke wijken. Dit komt grotendeels door de 
omgeving en de leefomstandigheden. Het volgende college van burgemeester en wethouders maakt met een plan 
voor sociaaleconomische vooruitgang topprioriteit van het bestrijden van deze sociaaleconomische klassenver-
schillen. 
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Actie voor steun aan werkers in de zorg
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Plan voor sociale vooruitgang 6
RODE STROOM GEEFT ENERGIE

De omschakeling naar andere energie gaat alleen lukken als iedereen daarvan kan profiteren. Daarvoor moeten we 
zorgen dat we de opwek van energie collectief doen. Een publiek energiebedrijf zorgt voor het opwekken van energie. 
Bovendien plaatst dat bedrijf bijvoorbeeld ook zonnepanelen op daken van iedereen waar dat kan. In ruil daarvoor 
krijgen zij een korting op de stroomprijs of mogelijkheden om hun huis te isoleren. Want wat je bespaart hoef je 
niet op te wekken. Daarom worden huizen zo snel mogelijk geïsoleerd. Dat kan deels met de rendementen uit een 
gemeentelijk energiebedrijf. Dat kan bovendien ook worden ingezet bij woningeigenaren die zelf de middelen niet 
hebben om hun huis te isoleren. 

In de komende jaren zullen steeds meer mensen elektrisch gaan rijden, scooteren of fietsen. Laadpalen voor 
dergelijke vormen van vervoer worden door het gemeentelijk energiebedrijf geëxploiteerd. Zo houden we zelf zeg-
genschap over de prijzen en de plaatsing. Projecten voor het opwekken van energie worden eerst met direct om-
wonenden opgesteld en afgestemd. Daarbij zijn er heldere criteria over draagvlak, zodat bewoners weten waar ze 
aan toe zijn. Direct omwonenden profiteren bovendien mee, bijvoorbeeld in de vorm van energiemaatregelen aan hun 
woning.

Het merendeel van het energiegebruik in onze gemeente komt niet voor rekening van inwoners, maar van bedrijven 
en instellingen. Zij zullen ook hun steentje bij moeten dragen in het beperken van hun energieverbruik en terugbren-
gen van uitstoot. Concrete afspraken worden daarvoor gemaakt.

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• Om nieuwe, schone energieopwekking te ontwikkelen richten we een gemeentelijk energiebedrijf op. Zo pakken 

we de democratische controle op onze toekomstige nutsvoorzieningen terug. Dit biedt de beste garanties op 
een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten. Het rendement van het bedrijf wordt gebruikt voor andere 
projecten zoals isolatie van woningen.

• Er komen zonnepanelen op alle daken van gemeentelijke panden. Het gemeentelijk energiebedrijf legt ook op 
zoveel mogelijk daken van corporatiewoningen zonnepanelen. De huren worden hierdoor niet verhoogd. Ook bij 
woningeigenaren met geschikte daken worden in ruil voor korting op de stroomprijs panelen geplaatst.

• Het gemeentelijk energiebedrijf wordt ook verantwoordelijk voor plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elek-
trische auto’s, scooters en fietsen. 
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Actie: ‘Onze Eenheid Geeft Energie’



23

Hoofdstuk 4: KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Onze voorstellen:

1. Om nieuwe, schone energieopwekking te ontwikkelen richten we een gemeentelijk energiebedrijf op. Zo pakken 
we de democratische controle op onze toekomstige nutsvoorzieningen terug. Dit biedt de beste garanties op 
een rechtvaardige verdeling van de lasten en lusten. Het rendement van het bedrijf wordt gebruikt voor andere 
projecten zoals isolatie van woningen.

2. Er komen zonnepanelen op alle daken van gemeentelijke panden en overkappingen bij parkeerterreinen. De 
gemeente legt ook op zoveel mogelijk daken van corporatiewoningen zonnepanelen. Deze investering wordt 
langzaam afgelost door de corporaties, waarna zij eigenaar worden. De huren worden hierdoor niet verhoogd. 

3. Er komen dwingende afspraken met bedrijven over verduurzaming en het opwekken van energie.
4. We starten geen nieuwe aardwarmteprojecten. Voor het warmtenet gebruiken we restwarmte van bedrijven en 

andere bronnen.
5. De gemeente gaat weer zorgen dat grofvuil gratis wordt opgehaald.
6. Er wordt geen DIFTAR (betalen per zak of kilo) ingevoerd in Groningen. We zetten in op verbeteringen van de 

nascheiding. De mogelijkheid om de afvalstoffenheffing kwijt te schelden wordt verruimd. 
7. De bezuiniging op het beheer en onderhoud draaien we terug zodat het niveau weer wordt verhoogd. We maken 

hiervoor op wijkniveau plannen met bewoners.
8. We gaan zorgvuldig om met bomen en groen in de hele gemeente. Er komt speciale aandacht voor de belasting 

van het Noorderplantsoen. Bij de herinrichtingsplannen van het Stadspark krijgen bewoners meer inspraak bij 
inrichting en invulling. We maken op wijkniveau afspraken met bewoners over meer groen.

9. Er worden in Groningen geen milieuzones ingevoerd, die vervuilende voertuigen in bepaalde gebieden verbieden. 
Wel maken we het OV en de taximarkt minder vervuilend door bij aanbestedingen hierover afspraken te maken. 

10. Een gemeentelijk (energie)bedrijf wordt ook verantwoordelijk voor plaatsing en exploitatie van laadpalen voor 
elektrische auto’s, scooters en fietsen.

11. De Hortus in Haren is één van de oudste en grootste botanische tuinen van Nederland. De gemeente neemt de 
vrijwilligers zoveel mogelijk in dienst en ondersteunt in het behoud en de ontwikkeling van de Hortus. 

12. Bij nieuwbouw, renovatie en wijkvernieuwingsprojecten wordt rekening gehouden met cultuurhistorische en 
esthetische waarde, ruimte voor groen en ontmoeting en kwaliteit van de woningen.
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Actie: ‘Zeg NEE tegen DIFTAR’
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Plan voor sociale vooruitgang 7
SAMEN NAAR SCHOOL

De segregatie van ons onderwijs neemt steeds verder toe, dat wil zeggen dat er steeds minder gemengde scholen 
komen. Volgens de Onderwijsinspectie is Groningen één van de meest gesegregeerde gemeenten, als het op onder-
wijs aankomt. Er ontstaan “zwarte” en “witte” scholen. Dat houdt daadwerkelijke integratie tegen. Integratie tussen 
mensen van verschillende achtergronden, maar ook integratie van mensen met grote inkomensverschillen. Wat ons 
betreft gaat de gemeente daarom actief zorgen voor gemengde scholen. Door ouders alleen de mogelijkheid te geven 
om hun kinderen in te schrijven voor een school in hun eigen wijk of dorp. En we maken het commerciële scholen en 
onderwijsinstellingen moeilijk om zich in Groningen te vestigen.

Ook de democratische controle op scholen(gemeenschappen) dient te worden bevorderd door de democratische 
controle van docenten op de openbare scholengemeenschap uit te breiden. Docenten weten namelijk wat er nodig is 
in het klaslokaal en zouden daarom meer te zeggen moeten hebben op school.

De SP wil binnen 5 jaar de onderwijsachterstanden wegwerken en de laaggeletterdheid in Groningen halveren. Dat 
is nodig omdat veel te veel kinderen niet goed mee kunnen komen in de klas. Daarvoor moet geïnvesteerd worden in 
goede docenten en voorschoolse en vroegschoolse educatie.

Veel te veel volwassenen, 1 op de 10, kunnen niet goed lezen en schrijven. Daar moet een aanvalsplan voor komen. 
De gemeente is al begonnen met het opzetten van taalhuizen. Samen werken we aan meer nieuwe taalcentra in onze 
wijken en dorpen zodat iedereen in onze Groningse samenleving zich kan ontwikkelen, mee kan komen en mee kan 
doen.

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• Ouders die hun kinderen inschrijven bij een school in de wijk of het dorp waar ze wonen krijgen voorrang bij de 

plaatsing.
• De gemeente Groningen gaat samen met gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Nijmegen de strijd aan tegen 

segregatie in het onderwijs zodat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om ervoor te zorgen dat kinderen in 
hun eigen buurt naar school gaan.

• De zeggenschap van docenten over de openbare scholengemeenschap breiden we uit. Hiervoor wordt een 
lerarenparlement opgericht.

• Er komen meer nieuwe taalcentra in onze wijken en dorpen zodat iedereen in onze Groningse samenleving zich 
kan ontwikkelen.
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Hoofdstuk 5: VERHEFFING
Onze voorstellen:

1. Uitgangspunt bij cultuurbeleid is dat het waarde toevoegt aan het leven van alle Groningers. De gemeente 
ondersteunt actief amateurgezelschappen, wijktheaters, en alle andere plaatsen waar Groningers zelf cultuur 
maken.

2. Om alle Groningers in aanraking te laten komen met kunst en cultuur, biedt elke gesubsidieerde instelling de stad 
eens per jaar een gratis voorstelling aan en betrekken ze daar actief Groningers bij. 

3. Geld voor cultuur moet naar cultuur, niet naar gebouwen. Als huisvesting voor culturele instellingen nodig is kiest 
de gemeente voor doelmatige bouw waarbij de artistieke invulling leidend is, niet voor dure prestigeprojecten.

4. De nieuwe Oosterpoort moet geen Ziggo Dome worden. Hier gaan we geen honderden miljoenen aan uitgeven. 
5. Het Groninger Forum had er nooit moeten komen, maar het is nu een feit. Het moet veel meer dan nu een gebouw 

van en voor iedereen worden door toegankelijke horeca- en zaalprijzen voor inwoners en gezelschappen.
6. Op het Clockhuys, het centrum voor kunst en cultuur in Haren, wordt niet bezuinigd. De gemeente moet eigenaar 

van het pand blijven. Zo kan de huur voor de gebruikers zo betaalbaar mogelijk blijven. 
7. Op de basisscholen wordt weer gewerkt met vakleerkrachten en schoolzwemmen wordt aan het vakkenpakket 

toegevoegd.
8. Er moeten voldoende sportvoorzieningen zo dicht mogelijk bij de woonomgeving van de jongeren en ouderen zijn.
9. We faciliteren meer samenwerking tussen buurtsportcoaches, de WIJ-teams en scholen om jongeren en ouderen 

in beweging te brengen.
10. De zwembaden De Scharlakenhof en De Blinkerd in Ten Boer en Haren verdienen de steun van de gemeente. De 

bezoekersaantallen blijven toenemen. De zwembaden komen in beheer van de gemeente. Werknemers krijgen 
een vast contract en een fatsoenlijk loon.

11. We bestrijden het fenomeen van “zwarte” en “witte” scholen. Bijvoorbeeld door te werken met het hanteren van 
dubbele wachtlijsten of andere aangetoonde oplossingen. Ouders die hun kinderen inschrijven bij een school in 
de wijk of het dorp waar ze wonen krijgen voorrang bij de plaatsing.

12. Op alle scholen komen congiërges.
13. We onderzoeken de mogelijkheid voor een lerarenparlement die alle besluiten van het Openbaar Onderwijs 

Groningen (OOG) goedkeurt. Schoonmakers van de gebouwen krijgen een vast contract en een fatsoenlijk loon.
14. Te veel mensen spreken de Nederlandse taal niet of heel slecht. Als we een samenleving willen, moeten we 

elkaars taal spreken. Daarom komen er gratis gemeentelijke taallessen. Deze stellen we verplicht voor iedereen 
die in Groningen woont en de taal niet spreekt.

15. Er komen meer nieuwe taalcentra in onze wijken en dorpen zodat iedereen in onze Groningse samenleving zich 
kan ontwikkelen.



27

Plan voor sociale vooruitgang 8
MAAK DE BINNENSTAD WEER VAN IEDEREEN

De binnenstad van onze stad is één van de mooiste van Nederland. Dat willen we houden, maar wel zo dat deze 
voor iedereen die woont in stad en ommeland aantrekkelijk is. Steeds meer mensen mijden de binnenstad ondanks 
de miljoenen die gestoken worden in de verfraaiing. Oorzaken zijn het slechter worden van de bereikbaarheid door 
het weghalen van de bushaltes op de Grote Markt en bij de A-kerk. Ook het massale gebruik van de fiets heeft zijn 
keerzijde: overal blokkeren fietsen de doorgang en verhindert wangedrag van fietsers een ongestoord verblijf. Door de 
opkomst van deelscooters en fiets-bezorgdiensten ontstaat een onveilige situatie voor voetgangers in de binnenstad. 
Uitstallingen en terrassen beperken de openbare ruimte. Maar ook veranderingen in het winkelaanbod en de horeca 
maken dat veel mensen, ook door de hoge prijzen, niets meer te zoeken hebben in onze binnenstad. Het grote aantal 
evenementen is grotendeels alleen aantrekkelijk voor een deel van de stadsbevolking.

De aantrekkelijkheid van grote publiekstrekkers zoals de markten en het Forum staat onder druk terwijl gezinnen met 
kinderen weinig van hun gading meer in de binnenstad kunnen vinden. Als deze ontwikkelingen zo door gaan wordt 
de binnenstad het exclusieve terrein voor toeristen, mensen met hogere inkomens, studenten en jongeren.

Ook verandert de woonfunctie van de binnenstad. De ontwikkeling van steeds meer dure appartementen brengt met 
zich mee dat gewone mensen nauwelijks meer een woonkans hebben. Corporatiebezit wordt verkocht.

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• De Grote Markt, het hart van de binnenstad, maken we weer met het OV bereikbaar terwijl doorgaand OV om de 

binnenstad heen gaat.
• Fietsen in en door de binnenstad stimuleren we. Daarbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de veiligheid 

voor voetgangers in de binnenstad, in winkelstraten en op pleinen. Met fietsenstallingsverboden en uitbreiding 
van (ondergrondse) stallingsmogelijkheden voorkomen we een wildgroei van fietsen in de binnenstad. Zwerf- en 
weesfietsen worden sneller verwijderd.

• Met een leegstandsverordening voorkomen we leegstand en speculatie. De gemeente gaat zich actief bemoeien 
met de bestemming van panden om eenzijdige horeca en detailhandel te voorkomen. 

• Ook voor de binnenstad willen we de norm van 40% sociale huur en betaalbare koop(woningen). Op leegkomende 
plekken in de binnenstad willen we dat corporaties bouwen en tevens stoppen met de verkoop van sociale huur-
woningen zoals het Pepergasthuis. 
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Hoofdstuk 6: VERKEER EN OPENBARE RUIMTE
Onze voorstellen:

1. De uitvoering van het oorspronkelijke plan voor de Zuidelijke Ringweg moet worden uitgevoerd zonder dat dit 
financiële gevolgen voor de gemeente heeft. De aannemer stellen we aansprakelijk voor de extra overlast die 
veroorzaakt wordt door de vertraging van de aanleg.

2. Bij de nieuwbouw van het Stationsgebied laten we het historische station intact. Het stadsbalkon staat hinderlijk 
voor het mooie historische station en wordt daarom verwijderd.

3. Het Oosterhamriktrace wordt autoluw (alleen voor wijkverkeer).  Er komen gratis pendelbussen voor het personeel 
van het UMCG vanaf de P+R Kardinge, Hoogkerk, Haren, het Sontplein en het Europapark.

4. Om de verkeersveiligheid in 30km-zones te verbeteren, wordt er extra gehandhaafd en maken we met buurten 
plannen om de verkeerssituatie zo te verbeteren dat hardrijders beboet kunnen worden.

5. De binnenstad en Grote Markt moeten met het openbaar vervoer (OV) bereikbaar blijven, bijvoorbeeld in de vorm 
van kleine busjes. In de wijken zorgen we voor een fijnmazig OV-netwerk en voldoende haltes in onze dorpen, 
buurten en wijken.

6. De gemeente maakt een plan om te voldoen aan de toiletnorm: om de 500 meter een toilet in de binnenstad, 
drukke voetgangersgebieden en verblijfsgebieden als parken.

7. Voor kinderen tot 12 jaar, mensen van boven de 65 jaar en mensen met een minimuminkomen maken we het OV 
gratis. Zo kunnen meer mensen gebruik maken van het OV, en maken we het een aantrekkelijk alternatief voor de 
auto.

8. De plannen voor de binnenstad zijn mooi, maar vooral de wijken hebben stevige investeringen nodig. De SP vindt  
de miljoenen euro’s alleen voor de binnenstad te veel geld.

9. We stoppen de periodieke aanbesteding van het WMO- en doelgroepenvervoer. We richten hiervoor een 
gemeentelijk bedrijf op. De lonen van deze chauffeurs moeten zo snel mogelijk naar minimaal 14 euro per uur.

10. Voor het stads- en streekvervoer richten we een personeels-BV voor buschauffeurs en ander uitvoerend per-
soneel op. Busbedrijven worden verplicht dit personeel in te zetten.   

11. Betaald parkeren breidt zich als een olievlek uit over de stad. Daarom voeren we drie zones in:  
 1. Binnenstad (vergunning: huidig tarief);  
 2. Schilwijken (vergunning: huidig tarief);  
 3. De rest (vergunning: gratis).  
Ieder huishouden krijgt een bezoekerspas met een standaard aantal parkeeruren. We voeren digitaal en 
telefonisch straatparkeren in. Daarnaast verhogen we de tarieven voor straatparkeren en de P+R-parkeerplaatsen 
worden gratis (op het buskaartje na).

12. Parkeren moet geen melkkoe zijn. De gemeentelijke parkeergarages zouden geen winst moeten maken. De 
tarieven worden daarop naar beneden toe aangepast.
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Plan voor sociale vooruitgang 9
GRONINGEN, GRONINGEN, GRONINGEN 

Groningen is door achtereenvolgende kabinetten, de NAM, Shell en Exxon Mobil gebruikt als wingewest. Er werd veel 
genomen, er komt weinig voor terug behalve onzekerheid, schade en onveiligheid. Het kabinet stelt te stoppen met 
gaswinning. Dat zijn vooral mooie woorden. De daden laten een patroon zien van het systematisch in de steek laten 
van ons Groningen. Het is dan ook niet vreemd dat van herstel van vertrouwen tot nu toe weinig terecht is gekomen. 
Willen we dat vertrouwen wel herstellen, dan zullen we systematisch en onvoorwaardelijk voor de belangen van de 
inwoners van Groningen moeten staan. Dan is er geen plaats meer voor de belangen van Shell en Exxon Mobil of die 
van de staat.

Al jaren strijden vele Groningers voor een veilig huis. Honderden miljarden euro’s zijn onder de Groningse grond 
door de NAM (alias Shell en Exxon) weggepompt. Ook de staat verdiende decennia lang miljarden euro’s aan de 
gaswinning. Terwijl Groningers vaak al jaren wachten op versterking en schadeherstel, worden de regelingen keer 
op keer veranderd en stapelen de vertragingen op. Het college van burgemeester en wethouders van Groningen kan 
niet alles oplossen en is niet de hoofdverantwoordelijke voor deze ellende. Toch zijn meerdere projecten waar de 
gemeente (onverstandig genoeg) wel de verantwoordelijkheid van het Rijk voor heeft genomen. We zien steeds weer 
problemen ontstaan. Zoals bij de Hamplaats, Fazanthof en de Ommelanderstraat en Blinkerdlaan in Ten Boer of de 
Jan Zijlstraat in Ten Post, maar ook bij vele huurders van Wierden en Borgen. En we zien een voortdurend tekort aan 
wisselwoningen. Steeds vaker geven mensen aan niet het gevoel te hebben dat de overheid aan hun kant staat, maar 
dat de overheid haar eigen beleid voert, zonder echt oog te hebben voor de noden van mensen.

Groningen heeft recht op een goede toekomst. De afgelopen jaren hebben ons één ding geleerd: alle beloften van 
politici ten spijt, waar je recht op hebt komt je niet automatisch toe. We zullen daarvoor moeten knokken. Alleen dan 
kunnen we dat waar Groningen recht op heeft afdwingen. Dat dit geen vanzelfsprekendheid is hebben we gezien: 
nadat een nieuw kabinet was gevormd veranderden de toon en inzet van een aantal partijen zichtbaar. Dat heeft 
de positie van Groningen verzwakt. Haagse en partijpolitieke belangen mogen nooit uitstijgen boven het algemene 
belang van Groningen. Dat dit in sommige gevallen toch is gebeurd is kwalijk. In verkiezingstijd is het gemakkelijk 
gezegd dat je voor Groningen staat, het gaat om de daden daarna.

Concreet betekent dit plan dat we in dit verkiezingsprogramma de volgende voorstellen doen:
• De gaskraan moet dicht. Niet later, niets straks, maar nu!
• Er moet een crisisaanpak voor Groningen komen. Nu verzuipen gedupeerden in een bureaucratisch moeras. Voor 

elk huis moet één plan komen. Dat betekent dat ieder huis in het aardbevingsgebied wordt geïnspecteerd en ver-
sterkt wanneer dat nodig is. Dit geldt ook voor het schadeherstel. Er staat momenteel een recordaantal meldingen 
nog open. Het college van burgemeester en wethouders moet hiervoor de druk op het kabinet en de minister 
verhogen.

• Het versterken van een huis is een zwaar en ingrijpend proces. Te vaak moeten mensen jarenlang in onzeker-
heid wachten. Daarom moet er op individueel niveau zoveel mogelijk keuzevrijheid zijn, voor zowel huurders als 
huiseigenaren. Er moeten voldoende middelen zijn om te investeren in een energiezuinig en duurzaam huis en in 
woningverbetering in het algemeen. Goede begeleiding is noodzakelijk. Daarom moet er ook meer geld komen 
voor immateriële schade
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Fakkelprotest bij het Provinciehuis
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Plan voor sociale vooruitgang 10
MAAK DE SP GROOT!

Van 2014 tot 2018 was D66 de grootste partij van Groningen. Van 2018 tot 2022 was dat GroenLinks. In beide 
gevallen werkten deze partijen samen met de PvdA in een college van burgemeester en wethouders. GroenLinks 
en de PvdA kozen er de vorige keer voor om niet met de SP maar wel met D66 een coalitie te vormen. Volgens de 
SP was dat een grote gemiste kans. Hierdoor is veel sociale vooruitgang onmogelijk gebleken. Vooruitgang die voor 
Groningen wel nodig is.

Maar op 16 maart 2022 kunnen Groningers kiezen voor echte sociale vooruitgang. 
Dan telt uw stem op de SP driedubbel. Want met een stem op de SP:

1. Voorkomt u dat D66 weer de grootste partij van Groningen wordt.
2. Zorgt u ervoor dat de PvdA en GroenLinks hun sociale woorden waar moeten maken.
3. Kiest u voor een partij die aan uw zijde staat. Zowel in de gemeenteraad als daarbuiten. 
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Actie Tweede Kamerverkiezingen: ‘10 jaar Rutte, 10 jaar afbraak’
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Kieslijst SP Groningen 
Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

1. Jimmy Dijk
2. Daan Brandenbarg
3. Hans de Waard
4. Floor Mertens
5. Wim Koks
6. Monika Eliens
7. Jurrie Huisman
8. Agnes Bakker
9. Bob de Greef
10. Raymond Jousma
11. Remco Kieft
12. Andor Aaldriks
13. Jaap Dijk
14. Pieter Oosterhuis
15. Marian Hanemaaijer
16. Azza Heles
17. Hettie van den Berg
18. Victor Scheffer
19. Lianne Tap
20. Gert Jan Rus
21. Jolanda Raspe
22. Sineke ten Horn
23. Rikus Brederveld
24. Kees Swagerman
25. Jasper Schaaf
26. Mechteld van Duin
27. Betsy van Oortmarssen
28. Evalien Verschuren
29. Robin Reitsema
30. Sandra Beckerman


