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1. Voorstel 

1. Kennis te nemen van het besluit van het Dagelijks Bestuur om het lokaal Programmaplan 

van Midden-Groningen “Hart voor Midden-Groningen” goed te keuren; 

2. Kennisnemen van het advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie; 

3. Kennis te nemen van de antwoordnota van Midden-Groningen, de aanpassingen in het lokaal 

Programmaplan en het bijgestelde advies van de beoordelingscommissie; 

4. Het lokale NPG Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen”, zoals bijgevoegd, vast te 

stellen; 

5. Het college op te dragen om in overleg met de raadswerkgroep NPG te komen tot afspraken 

over het vervolgproces (invulling budgetrecht, monitoring, rapportering, verantwoording en 

bijsturing). 

6. Het selectiedocument “Naar een goede en afgewogen start” vast te stellen, met in 

achtneming van twee verschuivingen bij de projecten “Moeders van Midden-Groningen” en 

“Ervaringsdeskundigen”; 

 

2. Inleiding 

Op 28 oktober 2020 heeft uw Raad kennisgenomen van het concept lokaal Programmaplan “Hart 

voor Midden-Groningen”. U heeft toen ingestemd met het voorleggen van dit concept-

programmaplan aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen (NPG). Ook heeft uw Raad 

kennisgenomen van de projecten die gebaseerd zijn op het lokaal Programmaplan en heeft u 

ingestemd met de indiening van de eerste selectie van uit te voeren projecten, bij datzelfde 

bestuur. 

Inmiddels heeft het Dagelijks Bestuur van Nationaal Programma Groningen op 7 december 2020 

ingestemd met het door Midden-Groningen ingediende programmaplan. Zij heeft dit besluit 
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genomen op basis van een positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie. 

Na deze instemming door het DB voorziet de procedure in aanbieding van het lokaal 

Programmaplan aan uw Raad met het verzoek om dat programmaplan vast te stellen. Dat plan 

wordt op die manier – wat betreft Nationaal Programma Groningen – lokaal leidraad voor ons 

handelen in de komende jaren. 

Uw Raad heeft bij de behandeling in oktober aan ons College via de aanvaarding van een 

amendement en een tweetal moties een aantal opdrachten meegegeven. Wij willen in dit voorstel 

eveneens aangeven hoe we daarmee om (zijn) (ge)gaan. 

3. Publiekssamenvatting 

Op 28 oktober heeft de raad ingestemd met het voorleggen van het concept lokaal programmaplan 

“Hart voor Midden-Groningen” aan het bestuur van Nationaal Programma Groningen (NPG). Het 

Dagelijks Bestuur van Nationaal Programma Groningen op 7 december 2020, op basis van een 

positief advies van de onafhankelijke beoordelingscommissie, ingestemd met het door Midden-

Groningen ingediende programmaplan. Tot slot wordt de gemeenteraad gevraagd om het lokale 

NPG Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” vast te stellen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

De gang van zaken binnen Nationaal Programma Groningen is dat – ingeval van de lokale 

programmaplannen – gemeenten de plannen bij het NPG kunnen indienen, dat het bestuur (in 

beginsel het DB) die plannen goedkeurt, overigens na een daartoe strekkend advies van de 

onafhankelijke beoordelingscommissie en dat daarna de gemeenteraad een en ander vaststelt. Wij 

hebben met elkaar gemeend dat uw Raad meer aan de voorkant diende te worden betrokken en 

vandaar dat wij in oktober jl. hebben gevraagd om in te stemmen met de indiening van het 

programmaplan.  

Dit voorstel vraagt u om dat inmiddels goedgekeurde lokaal Programmaplan “Hart voor Midden-

Groningen” vast te stellen.  

U heeft in oktober ook ingestemd met de indiening van de eerste selectie aan uit te voeren 

projecten. Projecten die een rechtstreekse afgeleide zijn van eerdergenoemd lokaal 

Programmaplan. Weliswaar krijgt – bij een normaal verloop – Midden-Groningen de gevraagde 

subsidie wanneer het NPG-bestuur de door ons ingediende projecten goedkeurt. Dat laat onverlet 

dat uw Raad over het budgetrecht beschikt, hetgeen betekent dat wij voornemens zijn u steeds te 

vragen om de budgetten vrij te geven voor de goedgekeurde projecten, met daarbij natuurlijk ook 

een adequate toelichting vanuit het gegeven dat programmaplan en selectiedocument leidend zijn 

zodra uw Raad met dit raadsvoorstel instemt. Met u hebben wij afgesproken om dit nader uit te 

bespreken in de raadswerkgroep, waarbij ook zaken als de monitoring, wijze van rapportering, 

verantwoording en eventuele bijsturing aan de orde zullen komen. 

5. Beoogd effect 

• Via een politiek-bestuurlijk gedragen Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” 

bijdragen aan het bevorderen van een structureel perspectief voor de gemeente Midden-

Groningen;  
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• Verantwoorden van de te maken keuzes voor de besteding van de NPG gelden; 

• Bevorderen van een zo groot mogelijke integraliteit en het voorkomen van al te veel 

versnippering. 

 

 

6. Historische context 
Het Rijk, de provincie Groningen en de gemeenten in het aardbevingsgebied, waaronder Midden-

Groningen, hebben een bestuursovereenkomst gesloten betreffende Nationaal Programma 

Groningen (NPG). Het NPG wil de door de nadelige effecten van de gaswinning getroffen regio een 

structureel beter perspectief bieden: Groningen moet met behoud van eigen identiteit een 

toekomstbestendig en leefbaar gebied zijn, waar mensen graag wonen, werken en recreëren. 

Daarnaast moet het programma bijdragen aan een aantal belangrijke transities waar ons land voor 

staat. 

Het Rijk heeft voor het meerjarig NPG een startkapitaal van 1,15 miljard beschikbaar gesteld. Een 

substantieel deel daarvan kan beschikbaar komen voor de betreffende gemeenten. In ons recente 

voorstel om het programmaplan in te dienen zijn wij uitvoerig ingegaan op de historische context 

van Nationaal Programma Groningen. Daarom volstaan we hier met enkele hoofdlijnen. 

Op 5 oktober 2018 is het startdocument Nationaal Programma Groningen (NPG) bestuurlijk 

onderschreven.  

Begin maart 2019 heeft uw raad zich gebogen over de concept-Bestuursovereenkomst en heeft u 

kennisgenomen van het document “Een programma dat groeit”. Na de instemming van de 

verschillende raden en staten is verder vormgegeven aan de organisatie van het Nationaal 

Programma. Dat is ook het moment geweest waarop uw Raad uit uw midden een werkgroep heeft 

ingediend om zich met het NPG bezig te gaan houden, eerst, rondom het programmakader, met 

accent op de inhoud, en later met het proces.  

 

Om alvast stappen te kunnen zetten hebben de provincie en gemeenten trekkingsrechten vanuit 

het NPG-budget gekregen. Midden-Groningen zou spaarzaam en slechts indien nodig daarvan 

gebruik maken om zo het keuzeproces om te komen tot programma en projecten zo goed mogelijk 

tot haar recht te laten komen. Uiteindelijk hebben wij 5 miljoen van de 15 miljoen aan 

trekkingsrechten benut ten behoeve van een drietal projecten hetgeen in uw Raad op 23 mei 2019 

aan de orde is geweest. Later is daar nog een vierde project (gymzalen) aan toegevoegd. 

 

Nog voor de zomer van 2019 hebben de raden en staten zich gebogen over de realisatie van een 

NPG-programmakader. Dat proces is na de zomer afgerond. Op 8 november 2019 heeft u ingestemd 

met dat programmakader. 

 

In het najaar 2019 heeft het bestuur van het NPG zich gebogen over de financiële opbouw van het 

NPG, over de toedeling van de middelen over het thematische programma (waar de provincie voor 

verantwoordelijk is), de vijf lokale programma’s en het Toukomst-proces. Deze opbouw is u op 19 

december 2019 voorgelegd. Voor haar lokale programma kreeg Midden-Groningen in eerste 

instantie 47,5 miljoen ter beschikking. Daarnaast mogen wij vanuit het oogpunt van continuïteit en 

verplichtingen aangaan rekenen op nog eens 50% bovenop die genoemde 47,5 miljoen. Voor 

Midden-Groningen is derhalve nu 71,25 miljoen gereserveerd. In 2022/23 zal er een evaluatie 

plaatsvinden. Het NPG-document inzake de Financiële opbouw van 7 november 2019 volgend, is er 

na die evaluatie nog 288 miljoen beschikbaar voor de lokale en thematische programma’s. Gezien 
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de inhoud van ons Programmaplan en onze projecten gaan wij ervan uit dat een deel daarvan zeker 

naar Midden-Groningen toe zal vloeien.  

 

Alvorens tot een Programmaplan te komen hebben wij met elkaar verstandig geacht om eerst een 

lokaal Strategisch kader te formuleren. Dat kader, “Hart voor Midden-Groningen”, heeft u ook op 

19 december 2019 in uw Raad aan de orde gehad. Dat kader is uiteindelijk de basis geweest om, 

samen met eerdergenoemd generiek NPG-Programmakader, te komen tot het lokale programma 

zoals u dat in oktober 2020 is aangeboden.  

 

Wij zijn erin geslaagd om het Programmaplan bijtijds bij het NPG-bureau aan te leveren inclusief 

uw in oktober gemaakte opmerkingen. De beoordelingscommissie heeft vervolgens onder 

voorwaarde een positief advies gegeven over ons Programmaplan. Dat was reden om op enkele 

onderdelen het Programmaplan iets aan te passen en dat is, vergezeld van een antwoordnota, weer 

naar het NPG-bureau gestuurd. Op grond daarvan werd ons medegedeeld dat het Programmaplan 

met een positief advies naar het DB van 7 december zou gaan. Op die datum heeft het DB tot ons 

genoegen het programmaplan inderdaad goedgekeurd en dat maakt dat wij het uw raad ter 

vaststelling kunnen aanbieden. Via arceringen in de tekstblokken hebben wij de wijzigingen voor u 

zichtbaar gemaakt.  

   

7. Argumenten 

Wij volgen hier onze voorstellen zoals verwoord in paragraaf 1.  

 

De eerste twee punten spreken onzes inziens voor zich. 

 

3.1. De opmerkingen van de beoordelingscommissie hebben niet geleid tot fundamentele 

wijzigingen van de inhoud van het Programmaplan. Wel heeft het her en der geleid tot 

tekstwijzigingen. Die zijn echter allemaal van redactionele aard, bedoeld om met name meer 

aandacht te schenken aan de ambitie vanuit het NPG-kader. Dat vergde een screening van de 

verschillende projecten op deze ambitie.  

3.2. Naar aanleiding van het amendement zoals dat door Uw raad op 28 oktober jl. aanvaard is, is 

ook de titel van paragraaf 2.4. van het Programmaplan aangepast. 

 

4.1. Vaststelling door uw Raad is nodig om het Programmaplan ook op gemeentelijk niveau een 

formele basis te geven. Daarbij is ook rekening gehouden met het andere deel van door uw Raad in 

oktober aanvaardde amendement. Het deel dat ging over de 5% ruimte voor initiatieven uit de 

samenleving die bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners (uiteraard passend binnen 

NPG-kader en ons eigen strategisch kader); 

 

5.1. Is de formalisering van een toezegging/afspraak welke in de raadsbehandeling van oktober jl. 

gemaakt is; 

 

6.1. Met de vaststelling van het selectiedocument “Naar een goede en afgewogen start”, krijgt de 

eerste prioritering van de gedefinieerde projecten gestalte.  

6.2. Voor wat betreft twee genoemde projecten bleek bij de uitwerking het project onvoldoende 

effectief realiseerbaar wanneer dat binnen de gestelde kaders van de eerste tranche van het 

selectiedocument zou blijven.  

6.3. Ingeval van “Moeders van Midden-Groningen” zijn de bedragen die geraamd staan in de eerste 
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en tweede tranche bij elkaar gevoegd. De termijn van de aanvankelijk geraamde pilot was te kort 

om het succesvol en effectief te laten zijn. Dat zou ook bij de beoordeling een punt kunnen gaan 

worden.  

6.4. De uitwerking van het project “Ervaringsdeskundigen” bleek, bij nadere invulling ruim twee 

ton meer te gaan bedragen. Terugbrengen van de raming zou ten kosten gaan van de effectiviteit. 

Een en ander kan worden gecompenseerd door af te romen van het bedrag dat voor dit project in 

de tweede tranche geraamd staat. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

De beoordelingscommissie schetst in haar advies een aantal aandachtspunten waar bestuur en 

organisatie wel oog voor moeten hebben. Wij hebben getracht daar in de antwoordnota op in te 

spelen maar zullen hier de komende jaren steeds weer aandacht voor moeten hebben. We gaan 

met elkaar een uitdaging van formaat aan. 

De subsidiebedragen die het Rijk verstrekt zijn inclusief BTW. Dat is anders dan wat gemeenten 

doorgaans gewend zijn. Projecten worden ingediend op basis van ramingen. Aan de voorkant is niet 

altijd even goed in te schatten wat al dan niet BTW compensabel is. Hierbij kunnen afwijkingen 

nooit helemaal voorkomen worden, ondanks alle te betrachte zorgvuldigheid. 

Ten aanzien van de geraamde bedragen voor het project Tijd voor Toekomst is een kanttekening 

ook op z’n plaats. Inmiddels hebben er gesprekken met de provincie Groningen, en de gemeenten 

Groningen en Oldambt plaatsgevonden waardoor in dit kader gezamenlijk eerst een pilot zal 

worden gestart. Dat betekent dat vooralsnog slechts een eerste deel van de geraamde kosten van 

11,5 miljoen zal worden aangewend in de periode 2020/21, nl ca één miljoen. Deze 

gezamenlijkheid – overigens een mooi voorbeeld van het zogenaamde zwaluwstaarten – maakt dat 

ook vanuit het thematisch programma meegefinancierd zal worden.  

9. Financiële paragraaf 
Het indienen en vaststellen van het Programmaplan heeft geen financiële consequenties. Nu het 

Programma door het DB van het NPG is goedgekeurd is het mogelijk om binnen de projectkosten 

voor het opstellen van het programma te blijven. 

10. Communicatie 

Over het Programmaplan van Midden-Groningen is al uitvoerig gecommuniceerd na de vergadering 

van het Dagelijks Bestuur van het NPG. Daarin heeft de burgemeester een groot aandeel gehad. 

Instemming met dit voorstel geeft het Programmaplan voor de gemeente een formele status, maar 

de communicatie heeft in feite al plaatsgevonden. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 
Kortheidshalve wordt verwezen naar Bijlage 4 van het Programmaplan. Dat gaat specifiek in op 

communicatie en participatie in de afgelopen periode.  

Hoofdstuk 10 gaat in op het Vervolgproces en hoe we ons bij de uitvoering de participatie 

voorstellen. Zowel voor de vastgestelde projecten als voor de nieuw te ontwikkelen en aan te 

vragen projecten blijft aan de orde dat participatie met groepen uit de samenleving essentieel is. 

De maatregelen in het kader van corona hebben effect gehad op het participatieproces in de 
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afgelopen periode. We kunnen nog niet overzien hoe lang deze effecten nog merkbaar zullen zijn. 

De basis voor het vervolg is: 

• Alle in uitvoering te nemen projecten worden in samenspraak met direct belanghebbenden 

opgezet en uitgevoerd. 

• Eventuele nieuw aan te vragen projecten in het kader van het nationaal programma worden 

in samenspraak met direct belanghebbenden gedefinieerd.  

• Natuurlijk zal ook uw raad bij voorgaande punten betrokken worden. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” (met gearceerde wijzigingen) 

2 Programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” (definitief zonder arceringen) 

3 Selectiedocument “Naar een goede en afgewogen start” (met gearceerde wijzigingen) 

4 Selectiedocument “Naar een goede en afgewogen start” (definitief zonder arceringen) 

5 Eerste advies onafhankelijke beoordelingscommissie 

6 Aanbiedingsbrief en Antwoordnota Lokaal programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” 

7 Tweede advies van de beoordelingscommissie. 

8 Bevestigingsbrief nationaal programma Groningen ‘bevestiging goedkeuring programma 

gemeente Midden-Groningen’ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


