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Onderwerp: Antwoord op reactie NCG op Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-Groningen 2020 

 

Geachte heer Spijkerman, 
 

Op 16 april 2020 heeft u per brief gereageerd op ons Lokaal Plan van Aanpak Versterking Midden-

Groningen 2020 (hierna LPVA). Zoals u in uw reactie aangeeft hebben we dit LPVA samen met uw 

medewerkers van het Versterkingspunt Midden-Groningen opgesteld. U geeft aan dat ons LPVA voor 

uw organisatie uitvoerbaar is en dat u het als opdracht accepteert. Dat betekent dat we hier 

daadwerkelijk mee aan de slag kunnen en daar zijn wij blij mee. Wij vertrouwen erop dat we dit in 

een goede samenwerking met uw organisatie voor elkaar krijgen. 

 

U geeft in uw reactie ook een aantal opmerkingen en kanttekeningen. Dit zijn punten die wij 

herkennen. De komende tijd zullen we samen met u en uw medewerkers deze punten bespreken en 

uitwerken. Hieronder gaan wij hier kort op in. 

 

Afronding lopende opdrachten CVW 

U benoemt dat de lopende opdrachten uit 2019 eerst worden afgerond voordat gestart kan worden 

met de uitvoering van het LPVA 2020. Wij gaan ervan uit dat er vol ingezet wordt op de uitvoering 

van de lopende zaken, onder de afspraken die wij daarover met u hebben gemaakt, zoals over het 

toepassen van de NPR. Snelheid is belangrijk, want veel eigenaren wachten al lang op hun 

versterkingsadvies. Tegelijkertijd willen we met de opgave voor 2020 beginnen. We richten ons 

daarbij bewust op gebiedsgerichte clusters van adressen en willen dat deze clusters ook onder 

dezelfde NPR worden  uitgevoerd om zo verschillen te voorkomen.    

 

Meer vraag dan capaciteit 

U geeft aan dat u opdracht heeft om in 2020 4.000 opnames en 4.000 beoordelingen op te leveren 

en dat de Lokale Plannen van Aanpak van 2019 en 2020 van alle gemeenten bij elkaar opgeteld 

4.800 opnames en 6.500 beoordelingen vragen. Het heeft u en ons helaas veel tijd gekost om goed 
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inzicht te krijgen in de lopende opdrachten vanuit 2019. Dat heeft gevolgen gehad voor 

voorbereiding van de plannen voor 2020. Daarmee is de looptijd van de Lokale Plannen van Aanpak 

mee geschoven tot in het eerste kwartaal van 2021.  

 

Invoering nieuwe NPR 

U wijst ons terecht op de wijzigingen van de NPR waarover de minister binnenkort zal besluiten. 

Wij willen een vooraf voorspelbaar proces voor onze inwoners en daarbij hoort niet dat de NPR elk 

half jaar wordt gewijzigd. Wij willen gebiedsgericht onder één versie van de NPR per gebied 

werken. Dat staat in ons LPVA en hierover gaan we in gesprek met de minister.  

   

Doorkijk 2021 

U mist in ons LPVA een doorkijk naar 2021. Gezien de ervaringen uit afgelopen jaar, zijn we 

terughoudend met het plannen op langere termijn. De kans dat we de toezeggingen die daaruit 

voortkomen niet kunnen nakomen is groot. Wel zal het LPVA deels doorlopen tot in 2021. Ook 

hebben we aangegeven dat de adressen die in 2020 worden opgenomen, maar dan nog niet in 

beoordeling gaan, in 2021 moeten worden beoordeeld. Wij gaan graag met u in overleg hoe de 

opdrachten voor deze groepen gegeven kunnen worden zonder daarbij de flexibiliteit in de 

uitvoering te verliezen.  

 

Uitvoeringsplanning 

U mist een planning van de daadwerkelijke uitvoering. U geeft daarbij aan dat u zich realiseert dat 

het ontbreken van inzicht in de oplevering van de versterkingsadviezen hierbij een factor is. Dat is 

het zeker en wij gaan graag met u in gesprek over hoe we een planning voor de uitvoering kunnen 

maken die we met elkaar ook kunnen nakomen.  

 

Tijdelijke huisvesting 

U concludeert terecht dat tijdelijke huisvesting een kritische factor is. Zoals u weet zijn we samen 

met uw medewerkers van het Versterkingspunt verschillende locaties aan het onderzoeken. Wij 

merken daarbij ook dat er nog veel informatie is die niet bij alle betrokkenen bekend is. Zo 

beschikken wij bijvoorbeeld nog niet over het door u genoemde aangescherpte beleid van de 

tijdelijke huisvesting.  

 

Dashboard 

U geeft aan dat ons LPVA onderdeel wordt van uw totale opdracht en dat u ons via een dashboard 

maandelijks gaat rapporteren. Wij hebben hier veel behoefte aan en hopen dat dit op zeer korte 

termijn beschikbaar is.  
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Wij willen graag op korte termijn met u in gesprek om de door u genoemde zaken verder uit te 

werken.   

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

burgemeester 

H.J.W. Mulder 

secretaris 

 

 

 

 

 

 

 


