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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer T. van
Kesteren fractie van de PVV gestelde vragen ex art. 38 RvO naar aanleiding
van het SEO-rapport over de impact van de coronacrisis op de Groningse
economie en berichtgeving in de media daarover. De brief van de
vragensteller treft u als bijlage aan.
1. Het advies uit het SEO-rapport luidt om anticyclisch beleid te voeren.
Neemt het college dat advies over? En zo ja op welke wijze?
Ja, in de brief aan de raad “Voorjaarsbrief” van 28 mei 2020 hebben we
aangegeven anticyclisch te willen investeren, dit betekent dat we de
investeringsagenda handhaven.
2. Zijn er wellicht investeringen die het College voorzien heeft in de komende
jaren?
Ja, het College heeft verschillende investeringen voorzien, zie de begroting
2020 bij onder andere de onderwerpen Vastgoed, het Stedelijk
Investeringsfonds en de Economische Agenda.
3. Is het College bereid om investeringen naar voren halen die de
bedrijvigheid kunnen stimuleren en werkgelegenheid kunnen behouden?
Bijvoorbeeld om op die manier ondernemers te ondersteunen en daarmee
tegelijkertijd maatschappelijk voordeel te bewerkstelligen?
Ja, werkgelegenheid blijft, ook met een door Corona compleet veranderde
conjunctuur, centraal en prioritair voor de economische ontwikkeling van de
gemeente Groningen. Het verbinden van werkgevers en onderwijs is
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onverminderd belangrijk voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, net als
het ontwikkelen van nieuwe bedrijvigheid.
Naast het hierboven geschetste economische beleid heeft de gemeente in de
rol van opdrachtgever op andere vlakken een tandje bijgezet, naar aanleiding
van de coronacrisis, of zelfs daardoor mogelijk gemaakt. Een voorbeeld
hiervoor zijn de werkzaamheden aan de Eikenlaan, vanwege de aansluiting
van Selwerd op het warmtenetwerk van WarmteStad, die zijn vervroegd. Het
zelfde geldt voor de herinrichting van de Zernikelaan en onderhoud aan de
Pleiadenbrug. Als bijkomend effect is de overlast voor verkeersdeelnemers en
omwonenden verminderd.
4. Is het College met ons eens dat het verstandig is om voor steunmaatregelen
een maatschappelijke tegenprestatie te verlangen? En zo nee, waarom niet?
Wij verlenen alleen steun aan instellingen die wij van belang vinden voor de
gemeente. Het maatschappelijk belang zit in de werkzaamheden van deze
instellingen besloten.
5. Welke sectoren hebben voor het College qua economisch beleid de meeste
prioriteit om te ondersteunen/te helpen?
We blijven investeren in de economische structuur van Groningen om het
verlies aan werkgelegenheid zoveel mogelijk te dempen. De
speerpuntsectoren (benoemd in de Economische Agenda) blijven
onverminderd van belang in het economisch beleid van de gemeente.
Daarnaast hebben de sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis
onze aandacht, te weten de horeca, detailhandel, cultuursector,
uitzendbranche en toerisme.
6. Aan welke maatregelen denkt het college per sector?
Ondernemers kunnen in de gemeente Groningen in aanmerking komen voor
verschillende steunmaatregelen. Het steunpakket voor ondernemers kunt u
terugvinden in de brieven aan de raad “Lokale maatregelen coronacrisis” van
25 maart 2020 en “Update lokale steunmaatregelen coronacrisis” van 24 juni
2020. Verder voeren we landelijke regelingen uit, zoals de Tozo en BMKB.
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7. Het College becijfert de negatieve gevolgen van het Coronavirus nu al op
meer dan 12 miljoen en sluit niet uit dat de financiële gevolgen in negatieve
zin nog verder op zullen lopen voor de gemeentelijke begroting. Kan het
College aangeven waar de genoemde raming op is gebaseerd, met een
onderverdeling op postenniveau, zoals gemiste parkeeropbrengsten,
toeristenbelasting en eventueel andere posten? En zo nee, waarom niet?
De onderbouwing van deze raming kunt u vinden in de brief aan de raad
“voortgangsrapportage I” van 28 mei 2020.
8. Het College spreekt van een steunpakket/noodmaatregelen voor o.a.
ondernemers. Waar bestaan deze maatregelen uit?
Zie antwoord op vraag 6.
Wij gaan ervan uit de vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord.

