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Motie 

raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 02-07-2020 

Voortgang NPG Midden-Groningen 

- dat de voortgang van het NPG-MG in de maand juni in een stroomversnelling is gekomen met 
een informatiebijeenkomst op 16 juni en een werkgroep bijeenkomst op 24 juni 

- dat de informatievoorziening voor Raadsleden globaal en summier was terwijl er wel sprake is 
van een koerswijziging (oa vanwege Corona) en van een eerste rapportage over de besteding 
van het programma-budget, een budget waarvan de Raad ook nog maar kort op de hoogte 
was van de omvang: in eerste instantie 800.000, onlangs opgehoogd naar percentage van het 
totaalbudget tot een bedrag van 951.000. (zie toelichting ) 

dat het budget al direct gevaar liep overschreden te worden, maar dat dat nog net is 
voorkomen 

dat tot september al reeds verplichtingen zijn aangegaan tot 951.000 en dat reeds tonnen zijn 
uitgegeven 

dat de werkgroep slechts een oppervlakkige indruk heeft verkregen van de resultaten die tot 
nu toe zijn opgeleverd en van de mate waarin die tot het gewenste eindresultaat hebben 
bijgedragen 

- dat het programma voor het grootste deel wordt uitgevoerd door externen 

- dat er nog onduidelijkheid is over meerdere sleutelbegrippen in het programma (Brede 
Welvaart, startkapitaal, profijt vs participatie 

- dat er voorde uitvoering van het NPG voor 10 jaar 4,2 miljoen beschikbaar is, met naar 
verhouding 400.000 per jaar voor Midden-Groningen 

lichting. 

derstaand de pagina uit de ppt-presentatie voor de raadswerkgroep NPG van 24 juni 2020 



Financieel overzicht NPG 
Oorspronkelijke begroting en actuele begroting versneld proces 

E 200.000 

E 270.000 

E 120.000 

E 20.000 

E X0.000 

E 730.000 

E BSO.ODO 

12 Loknat programma MiddemGroningen 

•Oorspronkelijke begroting opgesteld en 
aangevraagd voorjaar 2019: plan gereed eind 

caxs.oao 2019/begin 2020. 

E b95.000 
• Versneld proces: plan gereed 1 oktober daarna 

E9~.000 besluitvorming raad en NPG 
InclusiN 

f~~ • Proces is langer geworden/vertraagd 

• Vertraging in proces NPG kader 
E 50.000 

• Prxes discussie over verdeling van het budget 

f95~.000 •Corona: uitstel lokaal proces met minimaal 3 
maanden 

• Corona: uitstel van proces van Toukomst 

►oek het College: 

- een uitvoeriger rapportage over de voortgang en een inhoudelijker discussie met de 
Raadswerkgroep) over het vervolg 

gaat over tot de orde van de dag. 

achteren, 02-07-2020 

amens de acties van GroenLinks D66 en GemeenteBelangen MG, 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 02-07-2020 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Adriaan Hooge 

Voorzitter 

Mieke Bouwman 

Griffier ~Q.~2~`~ 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


