
Procesnotitie behandeling input programmakers NPG en bestuursovereenkomst  

 

Op 11 juli 2019 staat de bespreeknotitie over de programmakers NPG op de agenda van de raad.  

De bespreeknotitie is op verzoek van de zeven raden en de staten opgesteld door het 

programmabureau NPG en dient als onderlegger voor de radenconferentie  op 29 juni en voor het 

leveren van input voor de nadere uitwerking NPG komende maanden.  

Onderstaand breng ik het proces van behandeling van de input aangaande de programmakers voor 

de NPG en de bestuursovereenkomst in beeld. 

 

 Op 5 juni is tijdens de stateninfobijeenkomst een presentatie gegeven door het 

programmabureau over het NPG en door Pastors en Deetman over het Nationaal Programma 

Rotterdam Zuid, ter voorbereiding op de gedachtenvorming aangaande de programmakers, 

doelen en indicatoren. 

 Op 18 juni is de bespreeknotitie van het programmabureau beschikbaar gesteld en hebben 

Pastors en Deetman een adviesnotitie aangereikt. Deze notitie kan worden gebruikt bij de 

gedachtenvorming en bespreking van de bespreeknotitie op zowel de radenconferentie als 

de bespreking in de raad van 11 juli. 

 Afgelopen dinsdag 25 juni is de bespreeknotitie programmakers NPG in de werkgroep ter 

voorbereiding op de radenconferentie van 29 juni besproken. Hierbij heeft dhr. G.J. 

Swaving (plv. directeur programmabureau) een toelichting gegeven en is er gebruik 

gemaakt van de mogelijkheid om technische vragen te stellen. 

 Zaterdag 29 juni is er een radenconferentie, waarbij de inhoud van de 

stateninfobijeenkomst van 5 juni wordt herhaald in het ochtendprogramma. In het 

middagprogramma is er een verdieping op dit thema waarbij geprobeerd wordt om een 

gezamenlijkheid te ontwikkelen aangaande de inhoud van de programmakaders, doelen en 

indicatoren. Hiervoor heb ik inmiddels een handreiking opgesteld, die daarbij gebruikt kan 

worden. Op en direct na 29 juni kan de basis worden gelegd voor een gezamenlijk 

optrekken van raden en staten, zodat optimaal invulling wordt gegeven aan de 

kaderstellende rol van de volksvertegenwoordigers. Wellicht dat zaterdag al een 

mogelijkheid van een gezamenlijke motie zich aftekent.  

 Werkgroep NPG op 2 juli:  

In deze werkgroepvergadering wordt teruggekeken naar de radenconferentie: waar zit de 

gezamenlijkheid, waar niet en wat betekent dit voor de inbreng tijdens de 

raadsvergadering van 11 juli. Zo mogelijk wordt er een basisadvies en/of moties opgesteld 

die gebruikt kan worden voor het gesprek in de raad op 11 juli.  

 Raad 11 juli: 

Het kadestellend debat is op 11 juli met de mogelijkheid van het indienen van moties.  

 Daarna: tijdens het zomerreces wordt het NPG op basis van de input uit de raden en de 

staten nader uitgewerkt. Het uiteindelijke NPG zal naar verwachting in september worden 

opgeleverd door het NPG bestuur en daarna ter besluitvorming aan de raden en staten 

worden voorgelegd. 
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