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Aan College van burgemeester en wethouders van Groningen 

Aan de leden van de gemeenteraad van Groningen 

 

Groningen, 26 juni 2012 

 

Betreft: reactie op Voorjaarsbrief 2012  

 

Geacht College, Geachte leden van de Raad, 

 

Afgelopen maandag is tijdens de bestuursvergadering van de Stichting Het Fonds 

Ondernemend Groningen de Voorjaarsbrief 2012 onder onze aandacht gekomen. Gezien 

de bespreking in de Gemeenteraad van 27 juni ontvangt u op deze wijze onze reactie.  

 

Uitgaven verminderen, efficiënter werken 

Gelukkig werkt het College aan een solide financiële huishouding en evenwichtig financieel 

beleid. Dat eraan wordt gewerkt om tekorten op te vangen door uitgaven te verminderen en 

efficiënter te werken juichen wij zeer toe. Verdere lastenverzwaringen voor burgers en 

bedrijven moeten vermeden worden.  

 

Ondanks dat het College in de Voorjaarsbrief aangeeft terughoudend te willen zijn met het 

verhogen van gemeentelijke belastingen en heffingen wordt als mogelijke 

“bezuinigingsvoorstel” bij punt 9b de verhoging van OZB-niet woningen met 2,5% genoemd.  

Dit vinden wij zeer ongewenst en ongepast. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Een verder niet vermeld maatschappelijk effect zal zijn dat de verdere ontwikkeling van Het 

Fonds in gevaar komt en dat door bedrijven cq bedrijvenparkverenigingen geplande 

projecten niet gerealiseerd kunnen worden.  

In het verlengde van bovenstaande achten wij het zeer ongewenst dat gekort danwel 

“geschaafd” wordt op budgetten G-Kracht omdat ondernemerschap, kansen voor Kennis, 

ontwikkeling van de binnenstad, toerisme en internationalisering essentiële schakels zijn in 

het herstel en de groei van de economie in Groningen. 

 

Tenslotte 

Europa, Nederland, Groningen vele bedrijven en gezinnen verkeren in zwaar weer. 

Ingrijpende keuzes zijn nodig. Dagelijks worden ondernemers geconfronteerd met nieuwe 

tegenslagen en moeten zij nieuwe uitdagingen aangaan. Het verhalen van tegenvallers 

vanuit de markt of door overheidsingrijpen naar klanten is vaak niet mogelijk. Ontslagen, 

sluitingen en opheffing van activiteiten zijn aan het orde van de dag.  

Door creatief naar eigen kosten, inkoopmogelijkheden, alternatieve distributie, marketing en 

samenwerkingsmogelijkheden te kijken lukt het ondernemers om het hoofd boven water te 

houden. Mag het Groninger bedrijfsleven erop rekenen dat het gemeentebestuur haar 

lasten niet afwentelt op haar inwoners? 

 

Indien gewenst zijn wij graag bereid om met u te onderzoeken welke alternatieven er zijn 

om te komen tot de gewenste bezuinigingen.  

 

Wij wensen u goede beraadslagingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Stichting Het Fonds Ondernemend Groningen  

 

 

 

K.J. Holtman, voorzitter 

 
 


