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CONTEXT: 

In maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen geweest. Om de (nieuw) benoemde raads- en 

commissieleden op vlieghoogte te brengen zodat de besluitvorming wordt gecontinueerd is het 

noodzakelijk hen in korte tijd zo veel mogelijk informatie te verstrekken. Zo ook over het brede 

thema participatie. In deze bijeenkomst wordt ingezoomd op een belangrijk deelaspect. Dit betreft 

dorps en wijkgericht werken/ NPG-dorpsplannen en het 5% amendement van de raad over NPG-

middelen. 

 

Duiding Dorpsplannen: 
Het Lokaal Programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 28 januari 2021. Binnen de ambitie ‘Lang en gelukkig leven waar je hart ligt, 
gebouwde leefomgeving’, is het project “het maken of actualiseren van dorpsplannen en het 
realiseren van die plannen” opgenomen.  

 

Op 24 maart lanceerde de gemeenteraad het project “Hart voor Aigenhaid” waarin er als proef 

€20.000 beschikbaar gesteld is vanuit het Nationaal Programma Groningen. Hiervoor konden 

inwoners van Midden-Groningen ideeën voor hun eigen buurt, indienen op het digitale platform 

Stem van Midden-Groningen. De inwoners hebben 31 ideeën ingediend. 4 voldoen aan de gestelde 

eisen. Voorgesteld is om de niet gehonoreerde ideeën van ‘Hart voor Aigenhaid” te koppelen aan de 

dorps- /wijkplannen. De niet gehonoreerde ideeën liggen in de volgende dorpen: 

• Harkstede (1 plan) 

• Sappemeer – Sappemeer Noord (2 plannen) 

• Hoogezand (3 plannen) 

• Siddeburen (3 plannen) 

• Muntendam (1 plan) 

• Slochteren (1 plan) 

 

5% amendement: 

In de raad van 28 oktober heeft de raad bij amendement 5% (4,75 miljoen) van de NPG middelen 

gereserveerd voor burgerinitiatieven. Deze middelen zijn bedoeld om het NPG ook van iedereen te 

laten zijn. De gelden zijn gereserveerd voor burgerinitiatieven die bijdragen aan de brede welvaart 

van onze inwoners. Inwoners kunnen op deze wijze alsnog een actieve inbreng hebben en plannen 

indienen. De inwoners hebben daarbij onder andere actief toegang tot het digitaal platform zoals al 

geïnitieerd door de raad. Nadrukkelijk is het niet de bedoeling deze middelen te koppelen met het 

project dorpsplannen zoals ingediend bij het NPG. Het is een separaat project. 

 

Ontwikkeling ADA: 

Deze is door de Vereniging Groninger Dorpen ontwikkeld. Dat start een stap eerder dan een 

initiatief. Namelijk met een idee. De methode helpt mensen met een idee om stap voor stap tot 

een gezamenlijk initiatief te komen. 

 

Participatie:  

In het kader van het inwerken is op 31 mei 2022 een informatiebijeenkomst gehouden, over het 

onderwerp participatie. In deze startbijeenkomst is het bureau Noordtij ingegaan op de vraag wat 

participatie is. Daarnaast zijn via voorbeelden uit de praktijk de randvoorwaarden voor succes 

besproken. Deze bijeenkomst krijgt een vervolg in oktober 2022. De gemeente is bezig met het 

opstellen van een beleidskader participatie.  
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SPOORBOEKJE VOOR 23 JUNI 2022 

 

Een avond beginnend om 19:00 uur, met een korte pauze (20:30-20:45).  

Agendapunt 1: 5-10 minuten 

Agendapunt 2: 30 minuten 

Agendapunt 3: 15 minuten 

Agendapunt 4: 45 minuten 

Agendapunt 5: 1 uur 

 

Gestreefd wordt naar sluiting om 22:00 uur, zodat er na afloop tijd is voor een informele borrel. 

Sluiting van de avond ca. 22:30 uur 

 

Hoe gaan we het doen? 

We zijn op locatie, het is een openbare bijeenkomst waarbij ook publiek aanwezig is. 

De avond heeft een strak tijdschema. De voorzitter zal dit bewaken. 

Voorstel: Na de presentaties krijgen eerst de raad- en commissieleden de gelegenheid vragen te 

stellen. Als er nog tijd over is kunnen er ook vragen worden gesteld door de inwoners. 

 

Agenda 

 

1. Opening door de voorzitter 

(Een korte contextbeschrijving en doornemen van de agenda van de avond) 

 

2. Presentatie over het Gemeentelijk participatiebeleid in relatie tot wijk- en buurtgericht 

werken – rol van de gebiedsregisseurs. 

Willem van Laar neemt ons mee in de context en de actuele situatie in Midden-Groningen. 

 

3. Presentatie over de uitwerking van het 5% amendement  

Mieke Bouwman neemt ons mee in het ontstaan en de huidige stand van zaken. 

 

4. Presentatie over het project NPG-dorpsplannen 

Door de projectleiders Dieuwke Visser en Dirk Keegstra.  

 

Korte pauze (20:30-20:45) 

 

5. Presentatie door Vereniging Groninger Dorpen over de Actieve Dorpen Aanpak (ADA) 

Door Nienke Vellema, adviseur dorpsbelangen. Na een korte introductie van de Vereniging 

Groninger Dorpen gaat ze in op de vraag wat ADA precies inhoudt, de relatie tussen ADA en 

het dorps- en wijkgericht werken en de taak en rol van de raad bij ADA. 

 

6. Sluiting  

 

 

 

 


