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INLEIDING 

In de raadscommissievergadering van 14 januari heeft GroenLinks zich uitgesproken tegen het Natio-

naal Programma Groningen voor Midden-Groningen. 

Met de voorliggende gewijzigde versie van het programmaplan, inclusief adviezen van NPG-Beoorde-

lingscommissie zeggen wij nee. Wij zullen onze keuze toelichten aan de hand van de belangrijkste taken 

van de raad: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle. Hierin zullen we allereerst ingaan op 

het NPG in het algemeen en vervolgens op het NPG in Midden-Groningen.  

GEBREK AAN VERTROUWEN – ALGEMEEN  

VOLKSVERTEGENWOORDIGING  

We merken dat het moeilijk is om het NPG bespreekbaar te maken bij de burgers van Midden-Gronin-

gen. Veel mensen weten in de eerste plaats niet wat het NPG is. In de tweede plaats is het NPG voor 

veel burgers die er wel over gehoord hebben, te ingewikkeld om grip op de materie te krijgen. We nemen 

de mensen dit onbegrip niet kwalijk: de structuren rondom het NPG zijn onnodig complex. Zo praten wij 

veel met mensen die te maken hebben met schade als gevolg van de aardbevingen en de daaraan 

gerelateerde versterking. We merken dat er veel onduidelijkheid is over de scheiding van deze twee 

programma’s (NPG en versterking). Burgers zien door de bomen het bos niet meer. Wij vragen ons af 

hoe wij met zoveel onbegrip en onbekendheid onze volksvertegenwoordigende taak kunnen waarma-

ken?  

KADERSTELLING 

Niet alleen de bureaucratische structuren van het NPG zijn onduidelijk. Ook de kaderstelling wekt veel 

verwarring. Het is een ratjetoe van ambities, doelen en indicatoren. Weten we bijvoorbeeld al hoe we 

brede welvaart definiëren? Dit begrip heeft nog steeds geen handen en voeten gekregen. Er is een 

monitoringsstelsel aangekondigd voor eind 2020. Terwijl dit eigenlijk al te laat is, is dit ook nog niet 

opgeleverd. Evenmin heeft een evaluatie van eerdere programma’s plaatsgevonden. Ook over de nul-

metingen beschikken we nog niet. De genoemde instrumenten zijn van  belang om mee te nemen in de 

goedkeuring. Het is de vraag of we wel in staat zijn om te oordelen over plannen, terwijl we de ernst van 

de situatie (nul-meting) en de successen van vergelijkbare plannen (evaluaties) niet weten én als we 

niet zeker weten of we de komende successen wel goed kunnen vastleggen (monitoringsstelsel). Er 

mist simpelweg teveel informatie om tot een gedegen besluit te komen.  



In artikel 17 van de bestuursovereenkomst NPG (versie 11 maart 2020) wordt beschreven waarop de 

lokale plannen getoetst moeten worden. Wij vragen ons echter af of deze criteria wel daadwerkelijk in 

Midden-Groningen worden toegepast. Zo staat in artikel 17.4.b. 

In het Programmaplan is per begrotingsjaar beschreven: […]  

b. de wijze of wijzen waarop de Gemeente deze middelen beschikbaar stelt en hoe gewaarborgd is dat 
dit doelmatig, doeltreffend, rechtmatig en transparant gebeurt; en, … 

Transparantie, bijvoorbeeld, missen wij. Hierin komen de eerder genoemde factoren (nul-meting, eva-

luaties en monitoringsstelsel) uiteraard ook weer naar voren. Ook vragen wij ons af of de eisen die aan 

lokale plannen en thematische plannen worden gesteld ook worden gehanteerd bij het beoordelen van 

het NPG zelf. 

De Beoordelingscommissie refereert vooral aan het programmakader, waarin de bovengenoemde rat-

jetoe is terug te vinden. In dat kader staat ook dat  

“Herstel en versterking voorwaarden zijn om het NPG goed te laten werken” (blz15). Dat wordt zelfs 
geconcretiseerd  in:  

1. tijdige individuele schadeafhandeling binnen half jaar 

2. volstrekte duidelijkheid hoe de versterking verloopt: “In het proces is helder wanneer welke woningen 
worden versterkt, inwoners weten precies wat ze kunnen verwachten. Ze worden nauw betrokken bij de 
mogelijkheden die de versterking biedt voor het uitvoeren van andere wensen voor hun woning (kop-
pelkansen) 

3. er is duidelijkheid over de financiering van de inpassing van de versterkingsoperatie in de openbare 
ruimte (inpassingskosten”) 

Voor zover bij ons bekend is, is er aan deze voorwaarden niet voldaan. De beoordelingscommissie lijkt 

er in ieder geval niet op te toetsen.  

Moet het NPG dan niet pas op de plaats maken? 

Wat vinden de Ministers als leden van het NPG- Bestuur hiervan? 

CONTROLE  

Tot slot zal duidelijk zijn dat wij onze controlerende taken op basis van het voorafgaande moeilijk kun-

nen uitvoeren. Om één van de vele voorbeelden maar weer voor de geest te halen: hoe weten we of 

we zijn opgeschoten als we geen nul-meting hebben?  

Wij maken ons zorgen over ons budgetrecht: inhoudelijk en procedureel heeft een NPG-bestuurslid 

meer te vertellen over het Gemeentebudget dan een Raadslid. Hoe valt dat te rijmen met het voornemen 

van de Minister BZK in haar brief over versterking van de democratie van 9 oktober om te komen tot 

een betere democratische legitimiteit van regionale samenwerking? In de voorgestelde wijziging van de 

Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden bijvoorbeeld voorstellen gedaan om de positie van de 

Gemeenteraad te versterken.  



Een recent voorbeeld van gebrek aan transparantie bij het NPG: Evenals de PvdA vinden wij de kwaliteit 

van de adviezen van de beoordelingscommissie bevoogdend, maar wij vinden het ook vreemd dat ze 

anoniem zijn en kwalitatief nogal mager. Als we dan op zoek gaan naar de status van de Beoordelings-

commissie vinden wij wel een algemene beschrijving, maar geen statusbeschrijving. In het laatst gepu-

bliceerde verslag van het NPG bestuur (juni 2020 !!) vinden we tenslotte de summiere mededeling dat 

er een Reglement is vastgesteld, maar het reglement zelf niet.  

Ook de eigen NPG-projecten en programma’s en hun samenhang worden maar summier toegelicht, 

aspecten waar het lokale programmaplan zwaar op wordt aangesproken. Moet het moeder-programma 

niet altijd het voorbeeld geven?  

Hoe het ook zij: wij vinden ons budgetrecht te veel uitgehold om voor het NPG te kunnen stemmen. 

Bovendien hebben wij, zoals al naar voren gekomen is, de ervaring dat de informatievoorziening rond 

het NPG gebrekkig is. Met het NPG is wéér een bureaucratische structuur opgetuigd. En met iedere 

bureaucratische structuur meer, wordt de positie van de raad minder. We hechten grote waarde aan de 

democratie. De manier waarop het NPG georganiseerd is, maakt ons werk als raadsleden onmogelijk..  

LOKAAL – POSITIEF OVER INDIVIDUELE PROJECTEN, SCEPTISCH 

OVER SAMENHANG 

VOOROPGESTELD 

Hoewel wij sterke twijfels hebben over het NPG, laat dat onverlet dat het geld dat beschikbaar komt 

voor onze bewoners goed besteed moet worden. Gelukkig toont het College het hart op de goede plaats 

te hebben: armoede en klimaat zijn ook onze prioriteiten. Veel individuele projecten in het lokale pro-

grammaplan stemmen ons tevreden. Denk hierbij aan de verlengde schooldag. Een project dat wij ooit 

zelf hebben voorgesteld. Met het NPG geeft het college erkenning aan iedere groep van de samenle-

ving. Dat is positief. Of het NPG in deze vorm ook écht een boost zal geven aan iedere groep van de 

samenleving, is echter een andere vraag.  

Wij zijn sceptisch over de samenhang en opstelling van het NPG/MG. Wij vinden echter óók, wij 

hopen net zoals iedereen, dat het geld bij de burgers terecht moet komen. Daar zal onze con-

structieve opstelling bij de beoordeling van de afzonderlijke projecten vanuit het burgerperspec-

tief op gericht zijn 

ZWAKKE SAMENHANG  

Zoals al eerder aangegeven, hechten we er veel waarde aan dat het geld écht bij de Midden-Groningers 

terecht komt. Gegeven de onvolledige invulling van kaders kunnen wij echter niet overzien of dit wel zo 

is. Onze eerste indruk is dat veel van de, aan projecten toegekende, bedragen in de bureaucratie terecht 

zullen komen. Hoe veel blijft er dan nog over voor de burgers zelf? 

Zoals in eerdere woordvoeringen al naar voren is gekomen, hebben wij het gevoel dat veel plannen in 

het NPG sowieso al uitgevoerd hadden moeten worden. Een goed voorbeeld is klimaatadaptatie. 



Natuurlijk vinden wij het als GroenLinks goed dat hier geld heengaat. Wij denken alleen niet dat dit geld 

uit het NPG moet komen. Klimaatadaptatie is iets dat sowieso moet gebeuren. In hoeverre draagt dit bij 

aan de boost van de Midden-Groningse samenleving? Het college heeft grote ambities. Ambities die wij 

grotendeels delen. Wij denken echter dat er veel meer bereikt kan worden als er gerichter geïnvesteerd 

wordt.  

Naar onze mening is het daarom nodig samenhang aan te brengen tussen de projecten door ze per 

doelgroep, generatie of dorp te bundelen en dan niet vanuit bestuurdersperspectief, maar vanuit bur-

gerperspectief. Daarom stellen wij voor om bijvoorbeeld te werken met GezinsPlannen (zie bijlage voor 

motie) waarin de relevante projecten en diensten worden gecombineerd per gezin, omdat daarmee de 

stokpaardjes van het NPG (samenhang, doeltreffendheid en doelmatigheid) het best bediend worden: 

door de vragers zelf in plaats van door de aanbieders.  

Als wij het goed begrijpen gaat elk project qua uitwerking nog weer beoordeeld worden door de beoor-

delingscommissie, gaat dat weer niet te ver? Kan de Raad daar dan nog niet zelf over oordelen en 

beslissen?. Het burgerperspectief en onze drie hoofdtaken zullen daarbij voor ons de leidraad vormen. 

Kortom, wij zullen tegen het NPG als geheel stemmen. Wanneer wij over de individuele projecten mogen 

besluiten, zullen wij per project toetsen aan samenhang, doeltreffendheid, doelmatigheid en niet te ver-

geten: burgerperspectief.  

  



BIJLAGE 1. MOTIE GEZINSINVESTERINGS-

PLANNEN ALS ONDERDEEL VAN HET NPG 
 

De Raad…. 

Constaterend dat, 

A. in het Lokale Programmaplan voor Midden-Groningen (HMG) terecht gekozen wordt voor pro-

jecten waarmee geïnvesteerd wordt in de jeugd en in de maatschappelijke leefomgeving; 

B. bij deze projecten veelal dezelfde gezinnen en jongeren in beeld zullen komen en dat een on-

terechte stapeling van aandacht en geld dreigt; 

C. een dergelijke stapeling juist een probleem is waar het bestaande sociaal beleid al jaren mee 

worstelt; 

D. met de 300-gezinnen aanpak het begin van een oplossingsperspectief is ontstaan, een per-

spectief waarmee betrokkenen zelf het stuur in handen kunnen nemen en persoonlijker op hun 

verantwoordelijkheid kunnen worden aangesproken; 

E. indien noodzakelijk ondersteuning van een professional of van iemand uit het eigen netwerk 

geboden moet kunnen worden; 

F. in de publicatie “Worstelen met geboeide handen” veelbelovende mogelijkheden en ervaringen 

worden geschetst voor de wederzijdse afstemming tussen onderwijs en zorg, maar dat die nog 

stranden in organisatorische en personele belemmeringen; 

G. één plan voor één gezin/kind de noodzakelijke focus kan aanbrengen en het perspectief kan 

ontwikkelen waarmee gezinnen/jongeren het leven meer in eigen hand kunnen nemen ook  als 

zij geen gesubsidieerde ondersteuning nodig hebben, 

Verzoekt het College 

1. de budgetten voor de geselecteerde projecten (voornamelijk jeugd en maatschappelijke leef-

omgeving, maar deels ook bij bijvoorbeeld veiligheid) te reserveren; 

2. met een model-gezinsplan te analyseren wat daarin de werkelijke behoeften van de betrokken 

gezinnen/kinderen zijn en hoe talenten (onderwijs) en bedreigingen (zorg) gecombineerd kun-

nen worden tot een optimistische complementaire aanpak; 

3. een aldus vraag-gestuurde aanpak te ontwikkelen die voor elk gezin beschikbaar kan zijn en 

extra ondersteund kán worden door professionals of gekwalificeerde vrijwilligers, bijvoorbeeld 

bij de noodzakelijke samenwerking tussen onderwijs en zorg. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 


