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Groningen is een prachtige stad, dat is geen geheim. Niet voor niets werd de Stad in 2013 
uitgeroepen tot de groenste van het land, en bleek dat inwoners van Groningen misschien 
wel de gelukkigste van Europa zijn. 
 
Maar tegelijkertijd verkeert het land in zwaar weer en dat voelen we ook in de Stad. De 
werkloosheid is hoog en veel mensen worden gedwongen een beroep te doen op de sociale 
regelingen van de overheid. Het aantal mensen dat leeft in armoede is gegroeid en zelfs 
kinderen ontkomen daar helaas niet aan.  Tegelijkertijd komen er extra 
verantwoordelijkheden én bezuinigingen vanuit het Rijk op ons af. Kortom, het zal moeilijk 
worden om de sociale Stad die we samen hebben opgebouwd niet af te laten brokkelen. 
Maar het is niet onmogelijk. 
 
Sommigen gaan uit van de markt en willen deze het liefst de vrije loop laten. Maar in het 
leven draait het om meer dan alleen de economie. Anderen gaan ervan uit dat de 
samenleving alleen sterker kan worden met een grotere overheid, waardoor het eigen 
initiatief van mensen wordt ontmoedigd. 
 
Het CDA wil de komende jaren juist op onze gemeenschappen blijven bouwen en verzet zich 
tegen verdere individualisering. Je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander. 
Daar past geen anonieme wijk bij en geen gemeente die alles voor ons regelt. Wij kiezen 
bewust partij voor de samenleving. Wij geloven heilig in het oplossend vermogen van 
mensen en organisaties zelf. 
 
Het CDA baseert zich op christelijke normen en waarden die hun kracht en waarde hebben 
bewezen. We zorgen voor elkaar, we gaan verstandig om met wat ons gegeven is, we 
pakken onrecht en asociaal gedrag aan en rekenen erop dat iedereen doet wat hij kan en 
niemand achterover leunt. 
 
We verzetten ons tegen zaken die de samenleving aantasten, zoals hufterig gedrag en 
drugsmisbruik. We maken ons zorgen om vereenzaming, een ingrijpend probleem dat onder 
oud en jong speelt en grondig aangepakt moet worden.  Tegelijkertijd maken we ons sterk 
voor dingen die de samenleving versterken zoals  sociale en economische activiteiten, en 
faciliteiten in de wijk. Verenigingen en gezinnen vormen de ruggengraat voor de samenleving 
die wij voor ogen hebben. En dan bepalen wij niet voor de Stad wat het beste is, maar 
zoeken we de samenwerking op. Met buurtbewoners en geloofsgemeenschappen, met 
vrijwilligers, met ondernemers. 
 
Alleen op die manier kunnen we de komende jaren de Stad in stand houden waar we zo trots 
op zijn. Met ons verkiezingsprogramma presenteren wij ons plan voor een betere gemeente. 
Een gemeente die altijd luistert naar haar inwoners, als het kan initiatieven ondersteunt, en 
als het moet een vangnet biedt. Een gemeente, midden tussen de mensen. 
 

 

Inleiding 
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De doelstelling van het CDA zoals geformuleerd in de statuten van onze partij.   
(hoofdstuk I – C, artikel 3, lid 1)  

 

“De partij streeft naar een maatschappij waarin de bijbelse gerechtigheid gestalte krijgt, de 
mens zijn vrijheid en verantwoordelijkheid kan beleven en waarin het welzijn van allen wordt 
gediend; zij legt haar politieke overtuiging vast in een Program van Uitgangspunten en haar 
concrete doeleinden in een verkiezingsprogramma, waarmee zij zich uitdrukkelijk richt tot de 
gehele Nederlandse samenleving zonder onderscheid naar geloofsovertuiging of 
maatschappelijke groepering.”  

 

 

  
 
 

Het beleidsplan van de CDA fractie is ons verkiezingsprogramma. Conform de thema’s die 
daarin genoemd zijn, kiest de CDA fractie haar beleid voor het komende jaar.  

 

In 2015 heeft het CDA zich in Groningen Stad op een aantal belangrijke thema’s weten te 
onderscheiden. Zo maakt het CDA zich nog altijd hard voor een schonere stad. Zwerfvuil en 
wildplakken worden aangepakt, parttime ondernemen in de bijstand was een hot item, 
evenals het prostitutiebeleid en het tijdelijk gebruik van gemeentelijke grond.  

 

Op het gebied van armoedebeleid heeft het CDA aandacht gevraagd voor het tekort aan 
kinderfietsen voor kinderen in de bijstand. Samen met de ANWB stimuleert de gemeente 
Groningen nu, mede op aandringen van het CDA, inzamelacties voor kinderfietsen. Ieder 
kind heeft het recht op een fiets!  

 

In 2016 staan ons een aantal belangrijke keuzes te wachten. Wel of niet Geothermie? Hoe 
komt de binnenstad eruit te zien? En hoe zorgen we dat deze voor iedereen toegankelijk 
blijft? Ook blijft het CDA zich inzetten voor de breedtesport en voor een leefbare en veilige 
stad.  

 

 

 

 

Meer nieuws over de activiteiten van onze fractie in 2015 vindt u op onze website 

 

1. Doelstelling 

2. Actuele thema’s 
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Een van de voorbeelden van activiteiten is de succesvolle schoonmaakactie in Vinkhuizen. 
De CDA fractie steekt de handen uit de mouwen om zwerfvuil op te ruimen en aandacht te 
vragen voor deze problematiek. Meer informatie en activiteiten vind je op onze website.  

 

Schoonmaakactie in Vinkhuizen: CDA gaat strijd aan met zwerfvuil! 
september 2015 

 

 

  

2.1 Activiteiten 



JAARVERSLAG 2015 – CDA fractie Groningen 

6 

 

 

 

De CDA fractie heeft in 2015 onderstaande moties ingediend:  

 

AANGENOMEN	MOTIES	 SAMEN	MET	 DATUM	 UITSLAG	

Parttime	ondernemen	in	de	bijstand	 CDA,	SP,	CU,	Stadspartij,	VVD,	D66	 30-09-15	 V35,	T3	

Cofinancieringsfonds	breedtesport	 CDA,	Stadspartij,	VVD,	D66,	S&S,	

CU,	PvdA	

01-07-15	 V39	

Prioriteiten	buurtbewoners	voor	beter	

veiligheidsgevoel	

CDA,	Stadspartij,	VVD,	D66,	PvdA	 01-07-15	 V35,	T4	

Drempel	lager	betere	toegankelijkheid	 CDA,	GL,	Stadspartij,	CU,	SP	 01-07-15	 V39	

Meer	private	investering	in	geothermie	 CDA,	VVD	 27-05-15	 V27,	T12	

	
	
VERWORPEN	MOTIES	 SAMEN	MET	 DATUM	 UITSLAG	

Investeer	in	de	breedtesport	 CDA,	Stadspartij,	SP,	S&S,	CU	 01-07-15	 V15,	T22	

Gerichte	aanpak	schone	wijken	 CDA,	Stadspartij,	CU	 01-07-15	 V15,	T24	

Zeggenschap	bewoners	bij	plannen	

gemeentelijke	grond	

CDA,	SP,	Stadspartij	 24-06-15	 ?	

Efficiënte	evaluatie	 CDA,	S&S,	SP,	CU,	Stadspartij	 24-06-15	 V16,	T23	

Aantrekkelijk	investeren	 S&S,	CDA,	Stadspartij	 24-06-15	 V8,	T20	

Objectief	criterium	als	bovengrens	 CDA,	SP	 24-06-15	 V11,	T27	

College	blijf	bij	uw	leest	 CDA	 24-06-15	 ?	

Experimenteer	met	fietsverkeer	 CDA,	SP,	Stadspartij	 24-06-15	 ?	

Aanvalsplan	Zwerfvuil	 CDA,	SP,	CU,	Stadspartij,	PvdD	 22-04-15	 V15,	T24	

 

 

 

 

 

 

2.2 Moties  



JAARVERSLAG 2015 – CDA fractie Groningen 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Bolle 

Fractievoorzitter 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/rene-bolle/ 

 

Anne Kuik 

Raadslid 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/anne-kuik-
fractievz/ 

 

Herman Pieter 
Ubbens 

Raadslid 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/herman-pieter-
ubbens/ 

 

3.1 Raadsleden 

3. Fractie 
 



 

 

                               

 

 

 

 

 

  

 

 

Rob Lamers 

Commissielid 
Onderwijs & Welzijn 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/rob-lamers/ 

 

Claudia de Koe 

Fractiemedewerker 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/8-claudia-de-
koe/ 

 

Jalt de Haan 

Fractiemedewerker 

 

https://www.cda.nl/gron
ingen/groningen/bestuu
r/toon/jalt-de-haan/ 

 

3.2 Commissieleden en ondersteuning 
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Stichting Fraktiebegeleiding Christen Democratisch Appel 

RSIN: 98.80.628 

 

Overzicht baten en lasten 2015   

   
Ontvangsten   

Giften € 1.620,00   

Bijdrage bestuursdienst € 30.675,74   

Rente € 306,17   

Totaal  € 32.601,91  

   
Uitgaven   

Fractiemedewerkers € 22.406,18   

Automatisering € 2.570,21   

Team en steunfractie (training) € 1.222,59   

Publiciteit € 933,40   

Kantoorkosten € 725,47   

Representatie € 704,33   

Huisvesting (activiteiten) € 439,30   

Abonnementen € 250,00   

Administratie en bankkosten € 142,90   

Overige € 313,91   

Totaal  € 29.708,29  

   
Saldo  € 2.893,62  

 

Beloningsbeleid 

Het bestuur van de Stichting Fraktiebegeleiding kent geen bezoldigd bestuurders. De bestuursleden 
mogen alleen werkelijk gemaakte kosten declareren, voor zover die relevant zijn en goedgekeurd 
worden. 

De beloning van de werknemers van de Stichting Fraktiebegeleiding zijn vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomsten.  

4. Financiën 
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Hartelijk dank voor uw interesse in ons jaarverslag. Houd onze website in de gaten voor de 
meest actuele informatie! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Grote Markt 1 
9212 HN Groningen 
 

! 050 312 32 62 

" cda@raad.groningen.nl 

#  www.cda.nl/groningen/groningen 


