
 20 STAPPEN    
 VOORUIT

Bezuinigen. Alleen daarover ging het de 
afgelopen jaren. De gemeente kreeg elk jaar 
miljoenen te weinig van het Rijk om haar werk te doen. Nu komt er 
eindelijk lucht. De begroting van Midden-Groningen voor 2022 laat een fors 
overschot zien, de vooruitzichten voor de komende jaren zijn goed en met 
het geld van het Nationaal Programma Groningen (NPG) kunnen mooie 
projecten uitgevoerd worden. 

Hoog tijd dus om met grote passen snel vooruit te gaan.

In dit programma vindt u een aantal van de stappen die de SP wil zetten. 
Kort samengevat: we verkleinen de kloof tussen arm en rijk en binden 
de strijd aan met ernergie-armoede, we werken achterstallig onderhoud 
weg en investeren in groenvoorziening en veiligheid, we zorgen dat sport 
en cultuur echt voor iedereen bereikbaar zijn, in alle dorpen, we kiezen 
voor samenwerking in plaats van de doorgeslagen marktwerking bij de 
uitvoering van gemeentelijke taken en we geven als gemeente overal het 
goede voorbeeld. 

  20 STAPPEN VOORUIT IN MIDDEN-GRONINGEN

1. We stoppen onmiddellijk met de verkoop van 
sociale huurwoningen. Van de nieuwbouw bestaat 
80 procent uit sociale huur- en betaalbare koopwo-
ningen. De gemeente regelt dat belangstellenden uit 
Midden-Groningen voorrang hebben bij nieuwbouw 
koopwoningen en stelt een zelfwoonplicht in. De 
controle op pandjesbazen en kamerverhuurbedrijven 
wordt verscherpt. 

2. Met de woningcorporaties worden in 2022 dui-
delijke afspraken gemaakt dat ze snel veel woningen 
gaan isoleren en voorzien van zonnepanelen, waarbij 
de bewoners garanties krijgen dat de verlaging van de 
energielasten groter is dan de eventuele huurverho-
ging. 

3. De gemeente gaat tientallen langdurig werkzoeken-
den die in het bedrijfsleven niet aan het werk komen 
een gesubsidieerde betaalde baan bij een maatschap-
pelijke instelling aanbieden. 

4. De mogelijkheden van het Meedoenfonds worden 
uitgebreid en beter onder de aandacht gebracht, en de 
bedragen van de langdurigheidstoeslag gaan omhoog. 
Organisaties als de voedsel- 
kleding- en speelgoedbank kunnen rekenen op warme 
steun van de gemeente. 

5. Het onderhoud van de openbare ruimte wordt ver-
beterd: hobbelstoepen worden vlak gemaakt, groenon-
derhoud wordt uitgebreid en (recreatieve) fietspaden 
worden hersteld. 

6. Er komt een oplossing voor de verkeersproblemen 
in Noordbroek door de aanleg van landbouwwegen 
die het zwaar vrachtverkeer van de Hoofdstraat weg-
halen. 



7. De kloof tussen hulpverleners en inwoners die 
ondersteuning nodig hebben wordt verkleind door het 
op grotere schaal inzetten van opgeleide ervaringsdes-
kundigen, mensen die uit eigen ervaring weten wat het 
betekent om afhankelijk te zijn van hulpverlening.

8. Bij de uitvoering van de jeugdhulp en de WMO 
komt de nadruk sterk te liggen op preventief werken: 
voorkomen dat er problemen ontstaan en er heel snel 
bij zijn als het fout dreigt te gaan. Daarvoor wordt 
onder andere de samenwerking met de scholen uitge-
breid. De doorgevoerde bezuinigingen op de WMO 
worden teruggedraaid.

9. Welzijnswerk wordt niet aanbesteed, de gemeente 
gaat samenwerkingsverbanden aan met enkele goed 
presterende jeugdhulpaanbieders of -coöperaties in 
plaats van alles via de markt bij veel verschillende aan-
bieders in te kopen.

10. Samen met de GGD, sociale teams en artsen bindt 
de gemeente de strijd aan met de absurde gezond-
heidsverschillen: mensen met weinig opleiding hebben 
slechtere gebitten en leven 15 jaar korter gezond dan 
mensen die langer gestudeerd hebben. Dat is onaan-
vaardbaar. 

11. De gemeente gaat onvoorwaardelijk naast de 
slachtoffers van de aardbevingen staan en wacht niet 
af tot zij problemen melden, maar denkt bij voorbaat 
mee en helpt waar het kan.  

12. De gemeente blijft zich krachtig verzetten tegen 
de zoutwinning bij Kielwindeweer. 

13. Het college van B en W gaat een wekelijks spreek-
uur organiseren voor de inwoners. De gemeente gaat 
nadrukkelijker zichtbaar zijn in de dorpen met werk-
bezoeken van het college en inloopspreekuren. 

14. De afvalinzameling blijft een gemeentelijke taak 
en wordt niet geprivatiseerd. 

15. Overschakelen op duurzaam opgewekte energie 
is noodzakelijk. De discussie over windmolen- en zon-
neparken zal daarom gevoerd blijven worden. Onze 
inzet: minstens de helft van de opbrengst moet ten 
goede komen aan de omwonenden en de gemeenschap 
en  voor nieuwe windmolenparken is in Midden-Gro-
ningen geen plaats. Zonnepanelen komen bij voorkeur 
op daken en de gemeente zorgt dat ze daar ook echt 
komen. 

16. De gemeente voert de strijd tegen zwerfafval op, 
onder andere door de regels strakker te handhaven en 
mensen te beboeten die er een puinhoop van maken 
in onze woonomgeving.

17. Deelname en sport en cultuur is goed voor ieder-
een. We onderzoeken wat we kunnen doen om meer 
mensen te laten sporten en cultuur te laten beleven en 
investeren hier fors in. We zorgen dat ieder kind na de 
basisschool een zwemdiploma heeft.

18. Met alle bewonersorganisaties worden afspraken 
op maat gemaakt: afhankelijk van wat elke organisa-
tie wil en kan. Dorpen en wijken die veel zelf willen 
beslissen en uitvoeren krijgen daar de mogelijkheden 
voor. 

19. We investeren in meer veiligheid en toezicht op 
dierenwelzijn door extra toezichthouders en afspraken 
te maken met de politie over zichtbaar aanwezige en 
laagdrempelig bereikbare wijkagenten.

20. De gemeente geeft op veel terreinen het goede 
voorbeeld: nakomen van afspraken, zuinige bedrijfs-
voering, maatschappelijk verantwoord inkopen, 
natuurvriendelijk groenbeheer, inzetten op energiebe-
sparing. 


