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Onderwerp: Raadsbrief Voortgangsnotitie Kans voor de Veenkoloniën 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Inleiding 

In deze raadsbrief is een korte toelichting opgenomen op het programma Kans voor de 

Veenkoloniën en de stand van zaken. Een uitgebreidere beschrijving van de voorgeschiedenis en 

informatie over het programma is opgenomen in de diverse bijlagen, waaronder een 

Voortgangsnotitie gericht aan college en gemeenteraden en de Krant van de Veenkoloniën.  

a. Achtergrond 

In 2015 werd een start gemaakt met het programma Kans voor de Veenkoloniën. Grondslag van dit 

programma is een amendement vanuit de Tweede Kamer. Er werd daarmee vanuit het ministerie 

van VWS aan de Veenkoloniën 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 8 jaar. Het programma 

loopt tot medio 2023. 

Aan de regio werd gevraagd hiervoor een vernieuwende aanpak te ontwikkelen. Dat is een 

uitdagende opgave, omdat er veel factoren op van invloed zijn. Geografisch omvat het gebied een 

deel de provincies Groningen en Drenthe en daarbinnen 11 gemeenten (na de recente 

gemeentelijke herindeling). De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde 

waren vanaf het begin in 2015 betrokken bij het programma. Vanaf 1 januari 2018 is de positie van 

deze gemeenten overgenomen door de gemeente Midden-Groningen. 

Met dit programma is de regio een kans geboden om langdurig, op innovatieve wijze, de relatieve 

negatieve gezondheidscijfers en omvangrijke gezondheidsuitgaven positief te beïnvloeden. De 

bedoeling is de kennis die hiermee wordt opgedaan breder uit te wisselen en te verspreiden. 
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Daarbij moet wel in acht worden genomen dat het bedrag van 10 miljoen in zeer geringe 

verhouding staat tot het bedrag dat in totaal omgaat in de zorg. Het programma kan er dus vooral 

op gericht zijn om ontwikkelingen en omslag in denken te ondersteunen en initiatieven te helpen 

starten.  

Het programma Kans voor de Veenkoloniën loopt naast diverse lokale initiatieven, waarbij we ervan 

uitgaan dat deze complementair aan elkaar zijn. In onze gemeente is dat bijvoorbeeld het 

Gezondheidsprogramma in Sappemeer en Noorderpark.  

 

b. Ontwikkelingen afgelopen jaren in het kort 

Een slag die in 2017 en 2018 heeft plaatsgevonden is dat het programma meer van de inwoners zou 

moeten zijn, dan een programma over de inwoners. In de beginperiode zat er één 

inwonersvertegenwoordiger in de Stuurgroep.  

Vanuit een groep betrokken bewoners zijn ontwikkelingen gestart die er inmiddels (mede) toe 

hebben geleid dat de Governance structuur is aangepast met meer positie voor de inwoners en een 

onafhankelijk voorzitter in de persoon van Frits Alberts (voormalig wethouder van Borger-Odoorn). 

Een nadere toelichting is opgenomen in het document over de nieuwe Governance structuur. 

Wethouder Boersma zal plaatsnemen in de Programmaraad. 

Medio 2018 is er een bewonersraad van inwoners opgericht en worden de bestaande en nieuwe 

initiatieven “getoetst” aan het inwonersbelang. Hieraan is de naam “Kracht van de Veenkoloniën” 

gekoppeld. 

Een mooi voorbeeld van een project dat verbonden is aan de Kans voor de Veenkoloniën is Goede 

Start. Dat is een samenwerking tussen verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Ook 

binnen Midden-Groningen geven we hier uitvoering aan. Dit zorgt voor goede samenwerking rondom 

zwangeren met hulpvragen en passende inzet op deze vragen. 

Het programma heeft overigens in een eerdere fase ook te maken gehad met negatieve (media) 

aandacht en  beeldvorming over de organisatievorm, een uitgebreide overlegstructuur en het zijn 

van een subsidiebureau.  

c. Actuele stand van zaken en vervolg 

Belangrijk voor de komende  fase van het programma is om te zorgen voor borging van goede 

resultaten en projecten in de toekomst en te zorgen dat dit niet stopt met het einde van het 

programma. 

Met vertegenwoordigers van de bewonersintiatiefgroep zijn we bestuurlijk en ambtelijk ook in 

Midden-Groningen op uitvoeringsniveau in gesprek over de rol van deze groep en de financiering 

van ondersteuning en projecten in 2019 en verder.  
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Voor de volgende fase van het programma zijn als inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd:  

- De jeugd groeit gezonder op;  

- Een gezondere leefomgeving voor iedereen;  

- Meer mensen nemen deel aan de maatschappij. 

 

 

De procesuitgangspunten voor de komende fase zijn:  

- vergroten betrokkenheid van bewoners; 

- versterken van samenwerking;  

- verduurzamen van de aanpak. 

Een nadere toelichting op de vervolgfase is opgenomen in de notitie “Uitgangspunten derde fase”. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 

Bijlagen 

1 Voortgangsnotitie Kans voor de Veenkoloniën d.d. 18 december 2018; 

2 Uitgangspunten notitie 3e fase d.d. 17 oktober 2018; 

3 Governance structuur memo d.d. 31oktober 2018; 
4 Krant Kans voor de Veenkoloniën. 

 
  

 




