Bijlage
Datum:

10 maart 2021

Zaak:

2021-003312

Bijlage 1 – Overzicht projecten

nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Herstructureren Hoogezand Noord

1

Aanvraag NPG-budget

€ 9.000.000

2

Mogelijke cofinanciering

Woningbouwcorporaties ca. 73.000.000

3

Generaties

Alle

4

Doelgroepen

Alle

5

Dorpen/wijken

Stedelijke woonomgeving

6

Effect direct/lange

Lange termijn

termijn
7

Bijdrage aan andere

In principe alle ambities en alle beleidsterreinen

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Woonvisie

9

Trekkend team

Omgevingskwaliteit/IBOR/EPO/RO

10

Druk op gemeentelijke

Hoog

organisatie
11

Trekkend partner

Woningbouwcorporaties

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.
3.
4.

Minimaal een halvering van het aantal/aandeel “verouderde” woningen.
De leefbaarheidsscore (BZK) gaat naar ruim-voldoende.
Hoogezand Noord scoort na 10 jaar voldoende op.
3.1.
De onderhoudssituatie van het openbaar gebied
3.2.
De veiligheidsscore.
Kwetsbare mensen zijn binnen 10 jaar fatsoenlijk gehuisvest. Binnen 10 jaar
voldoet alle kamerverhuur aan alle voorschriften.
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5.
6.
7.
8.
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Straatmeubilair en activiteitenplekken sluiten -binnen 10 jaar- aan bij de
bevolkingssamenstelling.
Binnen 10 jaar is het aardgasverbruik van woningen met 50% afgenomen
(Duurzaamheidsvisie).
Hoogezand Noord voldoet binnen 10 jaar aan het VN-verdrag handicap.
Herstructurering voorkomt dat onnodig gebouwd gaat worden in het
buitengebied. De gemeente streeft naar een duurzame opbouw en inrichting van
het gebied. De woningen worden op niveau gebracht door de
woningbouwcorporaties als het gaat om isolatie en energieverbruik. Hierdoor
verminderen CO2, fijnstof en stikstof uitstoot. Daarnaast wordt veel groen en
water in het plan opgenomen tegen hittestress, geluidsoverlast, luchtvervuiling
en wateroverlast. De gemeente kiest hier voor duurzame beplanting.

nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Verpauperde panden

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 6.000.000

2

Mogelijke cofinanciering

Eigenaren

3

Generaties

Niet van toepassing

4

Doelgroepen

Bewoners die overlast ondervinden van verpauperde panden

5

Dorpen/wijken

Grotendeels stedelijke woonomgeving, maar ook dorpen

6

Effect direct/lange

Lange termijn

termijn
7

Bijdrage aan andere

Imago, aanzien, duurzaamheid, leefbaarheid, wervende woonmilieus

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Woonvisie

9

Trekkend team

Omgevingskwaliteit/RO/EPO

10

Druk op gemeentelijke

Hoog

organisatie
11

Trekkend partner

Verschillend per pand

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.

Het aantal verpauperde panden is binnen 10 jaar minimaal gehalveerd (van 132
naar 66).
Doel is mede om het energiegebruik van de verpauperde panden aan te pakken
(sloop of renovatie). Hiermee verminderen uitstoot van stikstof, CO2 en fijnstof
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Midden-Groningen op de kaart

1

Aanvraag NPG-budget

2

Mogelijke cofinanciering

€ 35.000

3

Generaties

Alle generaties

4

Doelgroepen

Alle doelgroepen (maar vooral toeristen/recreanten)

5

Dorpen/wijken

Alle dorpen en wijken

6

Effect direct/lange termijn

Direct en lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor cultuur, natuur, toerisme, recreatie, werkgelegenheid

→ € 255.000

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

9

Trekkend team

-

10

Druk op gemeentelijke

Laag

organisatie
11

Trekkend partner

MMG

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.

De ingrepen zijn gericht op een betere beleving van de beschikbare natuur.
De ingrepen zullen ook gericht zijn op de versterking van de natuur.
Essentieel is de biodiversiteit en de ruimte voor bedreigde diersoorten.
Indien paden worden aangelegd zal worden gelet op een duurzame inrichting
en duurzaam onderhoud.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Versterken en verbinden cultuurelementen

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 500.000

2

Mogelijke cofinanciering

3

Generaties

0- 27 jaar

4

Doelgroepen

Jongeren

5

Dorpen/wijken

Alle dorpen en wijken

6

Effect direct/lange termijn

Direct en lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, werk, leren, cultuur,

ambities/projecten

natuur, recreatie en toerisme

8

Gemeentelijk beleid

Kadernota Cultuur 2021-2024

9

Trekkend team

Sociaal beleid

10

Druk op gemeentelijke

Laag

organisatie
11

Trekkend partner

12

Verwachte looptijd

13

Beoogde resultaten

10 jaar
1.

Het project is gericht op het betrekken en activeren van de jongeren.
Cultuur verbindt en verhoogt de leefbaarheid en de levendigheid van de
gemeente. Jongeren zullen eerder geneigd zijn om te blijven. Een goed
cultureel leven is een voorwaarde voor nieuwe bedrijfsvestigingen.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking bevordering sociale veerkracht/Mobility mentoring

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 700.000

2

Mogelijke cofinanciering

-

3

Generaties

Alle generaties

4

Doelgroepen

Inwoners op en rond de armoedegrens met dreigende schulden

5

Dorpen/wijken

Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke omgevingen)

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale problemen, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9

Trekkend team

BWRI/Kredietbank/sociale teams

10

Druk op gemeentelijke

Hoog

organisatie
11

Trekkend partner

12

Verwachte looptijd

13

Beoogde resultaten

1-2 jaar
1.

De medewerkers van de gemeente M-G hebben aandacht voor de
stressfactoren en een soms irrationeel handelen die schulden met zich
meebrengen. Doel is een bredere welvaart een betere arbeidsparticipatie,
een hoger besteedbaar inkomen en een betere levensverwachting. Hopelijk
draagt het bij aan een betere SES en vermindert ook het aantal voortijdig
schoolverlaters.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Project IJsberg (voorkomen problematische schulden)

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 2.000.000

2

Mogelijke cofinanciering

-

3

Generaties

Alle generaties

4

Doelgroepen

Alle inwoners op en rond de armoedegrens met dreigende schulden

5

Dorpen/wijken

Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke omgevingen)

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale problemen, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9

Trekkend team

Sociale teams/kredietbank/BWRI/ sociale uitvoeringbackoffice/gebiedsregie

10

Druk op gemeentelijke

Hoog

organisatie
11

Trekkend partner

Kredietbank/sociale teams

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.

Het aantal gezinnen met problematische schulden is binnen 10 jaar tot
vrijwel nul teruggebracht. Doel is een bredere welvaart en een beter
gemiddeld besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden draagt hopelijk bij
aan een beter ervaren gezondheid en een betere levensverwachting.
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nr.

Aandachtspunt

1

Aanvraag NPG-budget
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Uitwerking Ervaringsdeskundigen als hulp en voorbeeld

→ € 1.000.000
2

Mogelijke cofinanciering

-

3

Generaties

Alle generaties

4

Doelgroepen

Alle inwoners op en rond de armoedegrens

5

Dorpen/wijken

Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke omgevingen)

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale problemen, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9

Trekkend team

BWRI/Kredietbank/sociale teams

10

Druk op gemeentelijke

Midden

organisatie
11

Trekkend partner

-

12

Verwachte looptijd

5+5 jaar

13

Beoogde resultaten

1.

Het aantal gezinnen met problematische schulden is binnen 10 jaar tot
vrijwel nul teruggebracht. Doel is een bredere welvaart en een beter
gemiddeld besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden draagt naar
verwachting bij aan een beter ervaren gezondheid en een betere
levensverwachting.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Aanpak jongvolwassenen met schulden

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 1.800.000

2

Mogelijke cofinanciering

-

3

Generaties

Jongvolwassenen (<27)

4

Doelgroepen

Jongvolwassenen (<27) op en rond de armoedegrens met dreigende schulden

5

Dorpen/wijken

Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke omgevingen)

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale problemen, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9

Trekkend team

Sociale teams/kredietbank/BWRI/ sociale uitvoeringbackoffice

10

Druk op gemeentelijke

Hoog

organisatie
11

Trekkend partner

Kredietbank/BWRI/sociale teams

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.

Het aantal jongeren en startende gezinnen met problematische schulden is
binnen 10 jaar tot vrijwel nul teruggebracht. Doel is een bredere welvaart en
een beter gemiddeld besteedbaar inkomen. Geen/minder schulden draagt
hopelijk bij aan een beter ervaren gezondheid en een betere
levensverwachting.
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nr.

Aandachtspunt

Jongerenwerk+

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 2.500.000

2

Mogelijke cofinanciering

ZonMW

3

Generaties

12 – 27 jaar

4

Doelgroepen

Jongeren (en deels ook de ouders)

5

Dorpen/wijken

Aanbod toegankelijk voor alle dorpen en wijken

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

Strategische visie sociaal domein

9

Trekkend team

BWRI

10

Druk op gemeentelijke

Laag

organisatie
11

Trekkend partner

Kwartier zorg en welzijn

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vermindering kosten (lichte) jeugdhulp
Verbetering in gevoelde veiligheid
Versterking van het netwerk van de jongere
Minder voortijdig schoolverlaters
Laagdrempelige en eerdere ondersteuning
Doel is om alle hiervoor genoemde projecten vast te kunnen houden en uit
te bouwen. Dit verhoogt de kansen op werk en participatie in de
samenleving. Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken en dorpen.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond en werkzaam leven in MiddenGroningen (betere arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een
hogere SES, betere digitale vaardigheden).
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 250.000

2

Mogelijke cofinanciering

-

3

Generaties

Jongeren

4

Doelgroepen

Jongeren met problemen/beperkingen

5

Dorpen/wijken

Alle wijken en dorpen (accent op de meer stedelijke omgevingen)

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Gezondheid, leefbaarheid, armoede, schulden, sociale problemen, werk, veiligheid

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

m.n. Strategische visie sociale veerkracht in de praktijk

9

Trekkend team

Sociale teams/sociaal beleid/BWRI

10

Druk op gemeentelijke

Midden

organisatie
11

Trekkend partner

-

12

Verwachte looptijd

Maximaal 10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.
3.

Jongeren met een psychische of sociale beperking zijn in kaart gebracht
Zeker 50% van de jongeren met een psychische of sociale beperking heeft
een JIM
Doel is een bredere welvaart, een betere participatie in de samenleving, een
hogere SES en hopelijk deelname aan opleidingen. Daarnaast is dit project
gericht op een betere ervaring van het eigen leven (o.a. gezondheid en eigen
regie)
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Naar een leer- en ontwikkelbedrijf

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 1.064.000

2

Mogelijke cofinanciering

3

Generaties

All

4

Doelgroepen

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

5

Dorpen/wijken

Alle dorpen en wijken

6

Effect direct/lange termijn

Direct en lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs, leefbaarheid, sociale

ambities/projecten

samenhang etc.

8

Gemeentelijk beleid

9

Trekkend team

BWRI

10

Druk op gemeentelijke

Midden

organisatie
11

Trekkend partner

-

12

Verwachte looptijd

4 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.

100 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra die worden
bemiddeld naar een duurzame werkplek op basis van nieuw ontwikkelde
competenties
Doel is om vanuit de gemeente alle doelstellingen voor werken en leren beter
te ondersteunen en realiseren.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Hulpteam versterking

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 360.000

2

Mogelijke cofinanciering

3

Generaties

Alle

4

Doelgroepen

Alle werkzoekenden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

5

Dorpen/wijken

Alle dorpen en wijken

6

Effect direct/lange termijn

Direct en lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor werkgelegenheid en werk, onderwijs

ambities/projecten
8

Gemeentelijk beleid

9

Trekkend team

BWRI/programma gevolgen gaswinning

10

Druk op gemeentelijke

Midden

organisatie
11

Trekkend partner

12

Verwachte looptijd

13

Beoogde resultaten

4 jaar
1.
2.

25 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra die worden bemiddeld
naar een duurzame werkplek op basis van nieuw ontwikkelde competenties.
Doel is de arbeidsparticipatie te verhogen, een beter besteedbaar inkomen te
realiseren en de SES te verhogen. Bovendien draagt dot project bij aan de
leefbaarheid van de kernen en de tevredenheid over de woonomgeving.
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nr.

Aandachtspunt

Uitwerking Extra talenttijd

1

Aanvraag NPG-budget

→ € 11.567.000

2

Mogelijke cofinanciering

€ 2.774.000

3

Generaties

4-12 jaar

4

Doelgroepen

Ouders en kinderen 4-12 jaar

5

Dorpen/wijken

7 Aandachtsgebieden

6

Effect direct/lange termijn

Lange termijn

7

Bijdrage aan andere

Van belang voor het sociaal domein, werk, gezondheid, leefbaarheid, wijkopbouw,

ambities/projecten

veerkracht en weerbaarheid

8

Gemeentelijk beleid

Strategische visie sociaal domein

9

Trekkend team

Sociaal beleid

10

Druk op gemeentelijke

Midden

organisatie
11

Trekkend partner

Basisscholen

12

Verwachte looptijd

10 jaar

13

Beoogde resultaten

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Terugbrengen van (taal)achterstanden
Hogere uitstroom richting voortgezet onderwijs
Ontwikkelen van talenten
Ontwikkelen van levensvaardigheden
Versterken van het netwerk in de wijk
Doel is primair voorkómen van onderwijsachterstanden en het voorkómen van
vroegtijdig schoolverlaten. De beoogde effecten gaan echter verder. Door
ook de wijken en de ouders te betrekken neemt ook de participatie aan de
maatschappij toe. Dit versterkt de leefbaarheid in de wijken en dorpen.
Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezond en werkzaam leven in MiddenGroningen (betere arbeidsparticipatie, meer besteedbaar inkomen, een
hogere SES, betere digitale vaardigheden en meer hoger opgeleiden).

