Op 12 september jl. hebben raden en Staten onderstaand overzicht ontvangen van
aanpassingen die door het programmabureau aan het bestuur zijn voorgesteld. Het bestuur
heeft dit op 19 september jl. geaccordeerd.

De stakeholdersbijeenkomst van 9 september en de bijeenkomst met gemeenteraden en
Provinciale Staten op 10 september hebben ertoe geleid om het bestuur van het Nationaal
Programma Groningen voor te stellen de volgende wijzigingen en aanvullingen in het
programmakader aan te brengen:
1. Duidelijker maken dat energietransitie deel uit maakt van de opgave, alleen wel
gerelateerd aan 'de plus'. Dat wil zeggen dat bijdragen voor dit doel niet in de plaats
komen van reguliere verplichtingen en opgaven;
2. De afspraken met betrekking cofinanciering duidelijker omschrijven;
3. De ambitie met betrekking tot leefbaarheid, waar de fysieke leefomgeving prominent
uitgangspunt bij is, verder aanvullen;
4. Met name op verzoek van de stakeholders rondom het thema opleiding/onderwijs
duidelijker maken dat dit ook betrekking heeft op onderwerpen als duurzame
inzetbaarheid waarmee meerdere leeftijdscategorieën geholpen zijn.
Tijdens de bijeenkomsten zijn ook algemene opmerkingen gemaakt die niet zozeer passen in
het programmakader en dus niet tot aanpassing van de tekst leiden, maar wel aandacht
verdienen:
1. Zorg ervoor dat bijzondere initiatieven die niet in het programmakader passen op z'n
minst besproken worden wanneer ze echt de moeite waard zijn;
2. Zowel bij Stakeholders als Raden en Staten is onduidelijk hoe straks de routing van
projecten gaat lopen. Wij stellen voor om dit door middel van een stroomschema te
verduidelijken;
3. Zorg voor verbinding, samenhang en zoek vooral naar meerwaarde door
gezamenlijke programmering. Daarbij wordt nadrukkelijk gepleit voor een rol van het
programmabureau, c.q. dit wordt als een opdracht voor het programmabureau
gezien;
4. Met name door gemeenteraden en Provinciale Staten is de aandacht voor
communicatie en participatie van inwoners benadrukt. Dit is een gezamenlijke
opdracht waar ook het bestuur alert op dient te zijn. Daarnaast vraagt het vanuit het
programmabureau om goede communicatie naar de inwoners. Dat is als opdracht
meegegeven;
5. Het programmabureau heeft toegezegd om afzonderlijk de systematiek van met
name de referentiegemeenten inzichtelijk te maken. Aandachtspunt vanuit MiddenGroningen betrof specifiek het volgen van generaties. Dit wordt uitgezocht;
6. Met name aan het slot van de stakeholdersbijeenkomst is waardering uitgesproken
voor de inhoud van het document zoals die nu voorligt. Naar aanleiding van de
bijeenkomst met gemeenteraden en Provinciale Staten kunnen we vaststellen dat er
geen fundamentele wijzigingsvoorstellen zijn gedaan. Wel is gebleken dat men enige
moeite heeft met het feit dat het aanbrengen van focus ook leidt tot het maken van
keuzes.

