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6000 nieuw banen in
Stad: moet kunnenStad: moet k
Jean-Paul Taffijn

,,Ik geef Van Keulen een goede
kans dat het hem lukt’’, reageert
Van Dijk. ,,Niet dat een wethouder
nou heel veel invloed kan uitoefe-
nen op de groei van het aantal be-
taalde banen, zeker niet met de
2,5 miljoen euro die hij daarvoor
uittrekt. Hij moet het hebben van
een aantrekkende economie. En
dat moet een keer gaan gebeuren.
De crisis duurt wel heel lang.’’

GRONINGEN 6000 nieuwe ba-
nen in en om de stad Groningen
de komende jaren. Die ambitie
sprak wethouder Joost van Keu-
len deze week uit. Arbeids-
marktdeskundige Jouke van
Dijk vindt dat realistisch.

Van Dijk sloeg het statistisch
jaarboek van de gemeente Gro-
ningen er eens op na. ,,Je ziet dan
dat er bijvoorbeeld van 2011 op
2012 sprake was van een banen-
groei met 4000. Dat heeft te ma-
ken met de normale dynamiek op
de arbeidsmarkt. Als het aantal
banen in één jaar met 4000 kan
groeien, dan is 6000 in vijf jaar
ook wel haalbaar.’’

De rol van de wethouder daarin
helemaal bagatelliseren, wil de
arbeidsmarktdeskundige niet.
,,De overheid heeft wel degelijk
een rol, in het faciliteren van on-
dernemers. De vergunningen
moeten op orde zijn en de regels
moeten af en toe niet te strak na-
geleefd worden. Waar grote kan-
sen zijn, moeten oplossingen be-
dacht worden. Als dat allemaal
voor elkaar is, dan willen bedrij-
ven zich best in Groningen vesti-
gen.’’

De tijden dat een gemeente zelf
de banenmotor is, zijn voorbij.
Van Dijk: ,,Dat was jarenlang wel
zo. Vanuit het door de PvdA gedo-
mineerde stadhuis werden veel
banen gecreëerd, bijvoorbeeld
voor arbeidsgehandicapten.
Daarvoor is het geld op. Gemeen-
ten moeten ook bezuinigen. De
echte banen moeten van de on-
dernemers komen en dat heeft
deze wethouder goed begrepen.
Hij haalt volgens mij de banden
goed aan. En dat moet ook.’’
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