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Geacht college,
Onder de vlag van het Lokaal Programma zijn in november 2020 dertien projecten ingediend. Deze
aanvragen zijn getoetst aan het Programmakader door de onafhankelijke beoordelingscommissie.
Uw aanvragen zijn in december, januari en februari, zo nodig voorzien van aanvullende
antwoordnota's, beoordeeld. Alle projecten (met uitzondering van het Ontwikkelbedrijf) zijn in
januari en februari 2021 door de beoordelingscommissie voorzien van een positief advies of zijn
met technische voorwaarden door het Programmabureau beoordeeld en akkoord gegeven. De
projecten zijn tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur, dd. 12 februari 2021, behandeld.
Over het Ontwikkelbedrijf heeft een gesprek plaatsgevonden met de beoordelingscommissie, op
basis waarvan dit project met een positief advies wordt voorgelegd aan het Algemeen bestuur op 8
maart a.s.
Goedgekeurde aanvragen
De adviezen van de beoordelingscommissie zijn door het dagelijks bestuur overgenomen. Met
inbegrip van de projecten die door het Programmabureau zijn geaccordeerd, zijn twaalf
projectaanvragen goedgekeurd en kunnen ze een bijdrage vanuit Nationaal Programma
Groningen ontvangen:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

€ 941.620,€2.510.750
€2.000.000
€ 155.000,€ 250.000,€ 233.000,€2.221.740,82,€ 764.990,€1.858.464,€2.500.000,€ 263.028,€ 360.000,-

voor het project Tijd voor Toekomst*;
voor het project Herstructurering Hoogezand Noord
voor het project Aanpak verpauperde panden
voor het project Midden-Groningen op de kaart;
voor het project Jongeren pitchen voor projecten;
voor het project Bevordering sociale veerkracht**;
voor het project De IJsberg
voor het project Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting
voor het project Jongeren met toekomst
voor het project Jongerenwerk +
voor het project JIM-aanpak
voor het project Hulpteam Overschild

Het deel van deze bijdrage dat niet compensabel is via het BTW-compensatiefonds zal via een
specifieke uitkering vanuit het Ministerie van BZK beschikt worden, waarna de middelen naar de
gemeente worden overgemaakt.

Dit schrijven geldt als bevestiging dat tot de uitvoering van bovengenoemde projecten kan worden
overgegaan en dat de toegekende middelen voor deze projecten kunnen worden uitgegeven.
* Het project Tijd voor Toekomst-Pilot Verrijkte Schooldag, was een gezamenlijke aanvraag door de
provincie Groningen en de gemeenten Oldambt, Groningen en Midden-Groningen. Het totaal aan
toegekende middelen voor deze aanvraag is € 2.758.955,-.
** Voor het project Bevordering sociale veerkracht is een totaalbedrag aangevraagd van € 700.000,De commissie heeft het bestuur geadviseerd om eerst voor een jaar middelen toe te kennen. Op
basis van de begroting in de aanvraag komt dat neer op € 233.000.
Na een jaar kunnen, na een positieve evaluatie van de eerste fase, de resterende middelen worden
toegekend. Het Programmabureau besluit of na een jaar het project dient te worden gecontinueerd.
Monitoring en evaluatie
We vragen u twee keer per jaar te rapporteren over de voortgang van het programma en de
projecten. Het betreft één korte rapportage over de stand van zaken en één uitgebreidere
voortgangsrapportage over het afgelopen kalenderjaar. Daarnaast vragen wij om een eindevaluatie,
bestaande uit een eindverslag en een analyse van de impact, na afronding van het programma. Voor
deze onderdelen van de monitoring en evaluatie verzorgen wij de uitvraag. Mochten er tussentijds
wijzigingen optreden, dan verzoeken wij u deze schriftelijk door te geven aan het programmabureau.
We wensen u veel succes bij de uitvoering van het programma en van de projecten!
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