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De wijkconciërge haalt
honderden fietswrakken
weg. Als de gemeente
stopt wordt het vreselijk.

Als gemeente zo weinig
waardering heeft voor
vrijwilligerswerk haken
we af.

Wij zitten in dezelfde situatie als het Groninger
Museum, behandel ons
dan ook zo.

Iedereen vindt sport leuk
als we goud winnen,
maar het begint wel in
het onderwijs.

Klarissa Nienhuis, Zeeheldenbuurt

Aletta van der Stap, SOOG

Paul Smelt, Grand Theatre

Rob de Waard, Huis voor de Sport

’Bezuini
ezuinigen
n geen sport’
’Bezuinigen
Instellingen Stad klagen
hun nood over bezuinigingen
3 Generieke korting wordt
generiek gehekeld
3

Door Richold Brandsma
Groningen De bezuinigingsplannen van de gemeente Groningen
leiden tot afbraak en ontberen een
duidelijke visie. Dat was de boodschap die 24 instellingen uit de stad
gisteravond lieten horen tijdens
een hoorzitting in het stadhuis.
"Bezuinigen is geen sport", zei Rob
de Waard van Huis voor de Sport
Diverse instellingen vragen zich
af waar de gemeente nu eigenlijk
de stip aan de horizon zet. "Dit lijkt

meer een bij elkaar geraapte set ad
hoc maatregelen", zei Wim Reckers
van Werkpro. Het voornemen van
de gemeente om geen weesfietsen
meer op te rapen, raakt zijn instelling stevig. Maar ook de wijken in
de stad, zei Klarissa Nienhuis. De
voorzitter van de buurtvereniging
Zeeheldenbuurt sprak de vrees uit
dat haar wijk met 70 procent studenten een doolhof van fietsen
wordt als de maatregel doorgaat.
De gemeente moet tot 2015 een
ongeveer 150 miljoen bezuinigen.
Daarvoor leggen B en W een pakket
aan maatregelen voor. Een daarvan
is dat er 10 procent wordt gekort op
alle subsidies voor sport, welzijn en
cultuur. Een generieke maatregel
die generiek wordt gehekeld. Cul-

tuurtempels als Grand Theatre en
Simplon noemen het een niet te
dragen maatregel. De directeuren
Paul Smelt (Grand Theatre) en Hubert Nauta (Simplon) wezen erop
dat zij vorig jaar al forse bezuinigingen te verwerken hebben gekregen. Ze wezen op het Groninger
Museum dat is uitgesloten van de
10 procent-maatregel, omdat het
genoeg voor de kiezen heeft gehad.
Smelt en Nauta vinden dat ze dezelfde behandeling verdienen. "Deze bezuiniging kan onherstelbare
schade toebrengen", zei Nauta.
Jaap Dijk van het WMO-platform verweet het college van B en
W dat het keuzes uit de weg gaat. "B
en W moeten hun verantwoordelijkheid nemen en wel keuzes ma-

ken." "Dit is geen kaasschaaf meer
die de gemeente hanteert, want de
plakken die worden afgesneden
zijn veel te dik", meldde Anja Aaldering van MJD. Deze welzijnsstichting en veel andere instellingen willen wel met de gemeente
meedenken over kortingsmogelijkheden maar willen dan wel een
beter beeld van waar de gemeente
precies heen wil.
Rijksbeleid
De gemeenteraad spreekt vanmiddag voor het eerst over de
bezuinigen. De raad kreeg gistermiddag te horen dat als gevolg van rijksbeleid de financiële
situatie van de stad nog bijna 3
miljoen slechter is dan gedacht.

