
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Bouwen aan programmaplan: aanpak 
 

Op 19 december 2019 is de gemeenteraad unaniem akkoord gegaan met het Strategisch 

Kader NPG Midden-Groningen:  voor Midden-Groningen. Daarmee is een belangrijke stap 

gezet in het proces naar een nieuw perspectief voor Midden-Groningen. Volgende stap is 

om tot het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen te komen. Dit document beschrijft de 

aanpak om te komen tot het programmaplan. Deze aanpak is als volgt opgebouwd: 

1. Aanpak  

2. Proces en planning  

3. Organisatie  

4. Inzet en investeringen 

 Aanpak 1.

 

Strategisch kader  

In het strategisch kader is brede welvaart en het werken aan nieuw perspectief vertaald in 

ambities en onderliggende doelen. Vanuit dit kader gaan - en zijn - we met de samenleving 

van Midden-Groningen, belanghebbenden, andere gemeenten en provincie in gesprek over 

wat er voor nodig is om deze ambities te realiseren.  

 

Onder titel ‘ voor Midden Groningen’ zijn 4 ambities geformuleerd die de kern vormen 

van het strategisch kader NPG Midden-Groningen. Deze ambities en onderliggende doelen 

vormen het uitgangspunt voor het programmaplan.  

 



 

 

 

 

Programmaplan 

Een programma heeft als doel om te kunnen sturen op samenhang, slagkracht en 

samenwerking. In het programmaplan worden de ambities en doelen uit het strategisch 

kader uitgewerkt en aangeven hoe deze ambities en doelen worden bereikt (inhoud en 

proces).  

 

Uitgangspunten  

Voor de totstandkoming van het programmaplan worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

- Integrale benadering: er is samenhang tussen de ambities en tussen de 

doelstellingen. 

- Ieder voorstel wordt getoetst aan de bijdrage aan de 4 ambities. 

- Aanpak per (cluster van) doelstelling(en)  

- Ambitie/doel(stelling)gerichte benadering van belanghebbenden. We werken samen 

met belanghebbenden aan programma en projecten: staan daarnaast altijd open 

voor initiatieven, projectvoorstellen van anderen.  

- Mede-eigenaarschap en verantwoordelijkheid bij belanghebbenden. 

- Afstemming van het Lokaal Programma NPG Midden-Groningen met de thematische 

plannen, het project Toukomst en de programmaplannen van de andere gemeenten 

moet leiden tot een onderlinge versterking en vergroting van de meerwaarde die 

het NPG kan bieden.  

- Helder en transparant proces (wie, wat, wanneer, hoe). 

- Kwaliteit is het uitgangspunt. 

- Duidelijkheid over: 



 

 

o taken, rollen en verantwoordelijkheden (proces  en inhoud) 

o rol en positie belanghebbenden  

- Efficiënt werkproces: voorkomen doublures voor zowel inzet medewerkers als 

belanghebbenden (Poolse landdagen). 

- Doorzetten samenwerking raad en college met inzet van raadswerkgroep. Rol en 

positie college en raad helder benoemen en in proces opnemen. 

 

Aanpak op hoofdlijnen 

Het nieuwe perspectief wordt niet alleen gerealiseerd door concrete resultaten, maar ook 

door het versterken van de draagkracht en weerbaarheid van de samenleving. En dat de 

samenleving ervaart dat de welvaart, welzijn en welstand in brede zin is toegenomen. Dit 

betekent dat het Lokaal Programmaplan ‘ voor Midden Groningen’ in samenspraak en 

samenwerking met de samenleving, de bewoners, de ondernemers en de maatschappelijke 

organisaties tot stand moet komen.  

 

Aanpak in vier fasen: 

- Fase 1: Opstellen van de aanpak per doelstelling en voor het geheel (jan-feb) 

- Fase 2: Uitwerking per doelstelling (maart-april) 

- Fase 3: Verrijken voorstellen en integreren tot een programma (mei-augustus) 

- Fase 4: besluitvorming (gemeente en NPG) (september-december) 

 

Fase 1: Opstellen van de aanpak per doelstelling en voor het geheel (jan-feb) 

Iedere doelstelling uit het kader kent een eigen opgave en daarmee een eigen aanpak. Om 

tot een efficiënt werkproces te komen zijn de doelstellingen die dicht bij elkaar liggen 

gebundeld in een aantal werkpakketten. Stappen in deze fase:  

- Aanpak per doelstelling 

- Interne capaciteitsinschatting en bepalen 1 e ring belanghebbenden 

- Betrekken 1e ring belanghebbenden: aanscherpen pva + maken analyse 

- Samenvoegen pva per werkpakket in overkoepelend pva (inclusief organisatie)  

- Bemensen kernteams 

- Afstemming met ‘koppel van collegeleden’ op inhoud 

- Afstemming met raadswerkgroep over rol gemeenteraad en raadswerkgroep 

 

De aanpakken per (cluster van) doelstelling(en) worden procesmatig op elkaar afgestemd in 

het programmateam. Het zal voorkomen dat dezelfde belanghebbenden bij meerdere 

doelstellingen betrokken zullen zijn. Zo ontstaat de aanpak voor het programma als geheel.  

 

In deze fase wordt het team communicatie- en participatie vormgegeven. Dit team is in 

ieder geval verantwoordelijk voor de communicatie- en participatieplan en de 



 

 

communicatie, participatie & contentkalender 2020/2021. In afstemming met de 

gebiedsregisseurs wordt hun bijdrage bepaald.  

 

Invulling werkpakketten  

Werkpakket 1: Leefomgeving  

- Kwaliteit en toegankelijkheid 

woonomgeving 

- Vraag- en aanbod woningmarkt 

- Wervende woonmilieus 

Aandacht voor koppeling met sociaal en 

veiligheid 

Werkpakket 4: Hart voor de jeugd  

- Talentontwikkeling stimuleren en 

(taal)achterstand verminderen 

- Kinderen behalen een startkwalificatie 

en het opleidingsniveau stijgt 

Werkpakket 2: Identiteit  

- Versterken landschappelijke kwaliteit 

- Benutten potenties recreatie en toerisme 

- Culturele identiteit  

Werkpakket 5: Hart voor werk  

- Arbeidsparticipatie 

- Verbeteren van de verbinding 

onderwijs en arbeidsmarkt 

- Aantrekken van nieuwe andere 

werkgelegenheid 

Werkpakket 3: Sociaal  

- Veerkracht en weerbaarheid 

- Levensverwachting 

Werkpakket 6: Communicatie & 

Participatie  

- Participatie inwoners 

(gebiedsregisseurs) 

- Participatie belanghebbenden 

- Interne en externe communicatie  

 

Fase 2: Uitwerking per doelstelling (maart-april) 

In deze fase worden de doelstellingen verder uitgewerkt. Samen met de  1e en 2e ring 

belanghebbenden wordt de doelstelling aangescherpt, analyses uitgevoerd en voorstellen 

gedaan om de doelstelling te realiseren. Ook worden ‘losse initiatieven’ uit de samenleving 

zoveel mogelijk geïntegreerd in de aanpak. Intern worden haal - en brengsessies 

georganiseerd en worden de ‘koppels van collegeleden bijgepraat’.  

 

In deze fase wordt afstemming gezocht met de andere sporen van het NPG: waar kunnen 

voorstellen vanuit regionale partners, de thematische uitwerkingen of Toukomst elkaar 

versterken. Waar liggen er kansen om tot gemeenschappelijke en betere uitwerkingen te 

komen?  

 

In deze fase komen de eerste inzichten op tafel omtrent de potenties van integratie. Dat 

kan aanleiding geven tot inhoudelijke sturing.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Fase 3: Verrijken van de voorstellen en integreren tot een programma (mei-augustus) 

De voorstellen per doelstelling en/of ambitie worden tijdens een grote bijeenkomst 

gepresenteerd aan en besproken met de inwoners van Midden-Groningen. Daarvoor worden 

alle inwoners van Midden Groningen uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst gaan de 

belanghebbenden die betrokken zijn bij het opstellen van de voorstellen (fase 2) in gesprek 

met inwoners en worden de voorstellen aangevuld en beter gemaakt. Daarna wordt een 

avond met de gemeenteraad georganiseerd waar de belanghebbenden de voorstellen per 

doelstelling/ambitie presenteren aan de gemeenteraad. De raad gaat hier met de 

belanghebbenden over in gesprek.  

 

De oogst van deze bijeenkomsten wordt tezamen met de voorstellen besproken in een 

raadscommissie en is de basis voor het maken van het programmaplan.   

 

Alle voorstellen worden samengebracht en geïntegreerd tot een consistent programmaplan 

voor het geheel. Dit is de fase waarin door het programmateam de onderlinge samenhang 

tussen de uitwerkingen wordt aangebracht, rode draden zichtbaar worden en integrale 

voorstellen worden gemaakt. Dit concept programmaplan wordt besproken in de 

raadscommissie en wordt teruggekoppeld aan alle betrokken belanghebbenden in het 

proces.  

 

Ook in deze fase wordt nadrukkelijk de afstemming gezocht met de regionale partners om 

te bezien hoe we tot meerwaarde kunnen komen.  

 

Fase 4: Besluitvorming (sept-dec) 

- Eerste concept programmaplan aan college en raad: besluiten om akkoord te gaan 

met voorleggen van concept aan NPG-bestuur 

- Eerste concept programmaplan voorleggen aan NPG-bestuur: besluit om akkoord te 

gaan met voorliggend concept en financiering vanuit NPG-budget mogelijk te maken 

- Door NPG geaccordeerd programmaplan voorleggen aan college en raad ter 

vaststelling 

 

Na vaststelling door de raad kan worden gestart met uitvoering van de projecten die in h et 

programmaplan zijn opgenomen. De projecten worden in uitvoering genomen met zoveel 

mogelijk directe betrokkenheid van belanghebbenden. Afhankelijk van het type project 

worden daar vormen bij gekozen (bijvoorbeeld door co-creatie).  

 



 

 

Lopende projecten 

In 2018 en 2019 zijn projecten gehonoreerd. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen.   

 

 

 Communicatie en participatie  2.

 
Communicatie 

Het programmaplan is het plan van en voor de samenleving. Het plan komt tot stand in 

nauwe samenspraak met de samenleving van Midden-Groningen. Dat geldt eveneens voor de 

programmaplannen van de partners binnen NPG en het project Toukomst. De communicatie 

rondom dit proces is gericht op het informeren van de samenleving over het NPG en de 

mogelijkheden hierin te participeren. De daarvoor beschikbare middelen online en offline 

worden daar breed op ingezet. In de bijlage is het communicatieplan opgenomen. 

 

Participatie 

De participatie krijgt vorm door belanghebbenden te betrekken bij de uitwerking van de 

ambities en de daaraan gekoppelde doelstellingen. Per doelstelling wordt een plan van 

aanpak opgesteld en uitgevoerd. Zowel bij het opstellen van het plan van aanpak als de 

uitvoering daarvan worden belanghebbenden betrokken, zodat zij zich mede-eigenaar 

voelen van de plannen en voorstellen die daaruit voort komen. Tijdens een grote 

bijeenkomst in mei/juni gaan belanghebbenden in gesprek met inwoners over de 

voorstellen.  

 

Daarnaast zal worden aangesloten bij de participatieprocessen van het project Toukomst en 

de thematische uitwerkingen op regionaal niveau, voor zover die betrekking hebben op de 

gemeente Midden-Groningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Proces en planning 3.

 

 

 

 Organisatie Lokaal Programma NPG 4.

 

Bestuurlijk opdrachtgever 

- Het programmaplan is een college brede verantwoordelijkheid. De burgemeester is 

portefeuillehouder, bestuurlijk opdrachtgever en aanspreekpunt voor de 

programmamanager. De burgemeester heeft zitting in het DB en AB van het NPG. 

- Het college fungeert als stuurgroep.  

- Collegeleden zijn als duo betrokken bij de werkpakketen: 

- Leefomgeving: Adriaan Hoogendoorn en José van Schie 

- Identiteit: Erik Drenth en Jan Jacob Boersma 

- Sociaal: Peter Verschuren en Jan Jacob Boersma 

- Jeugd: Peter Verschuren en Erik Drenth 

- Werk: Peter Verschuren en Jaap Borg  

- College en gemeenteraad werken samen aan de totstandkoming van het 

programmaplan. Alle stukken die naar de commissie gaan worden eerst in het 

college besproken.  



 

 

 

 

 

Gemeenteraad 

- Met de raadswerkgroep zijn op 13 februari afspraken gemaakt over de rol van de 

raadswerkgroep en de betrokkenheid van de raad in de totstandkoming van het 

programmaplan en de besluitvorming.  

- De gemeenteraad gaat in mei/juni in gesprek met de belanghebbenden over 

de aanpakken per ambitie. De oogst van deze dialoog wordt besproken in een 

raadscommissie. Op basis daarvan wordt het concept programmaplan 

opgesteld. 

- Dit concept programma wordt in de raadscommissie besproken.  

- In de eerste of tweede raadsvergadering na de zomer besluit de gemeenteraad 

om het concept programma voor te leggen aan het NPG-bestuur. 

- De raadswerkgroep denkt mee met de programmaorganisatie over het proces.  

 

Ambtelijk opdrachtgever 

- De gemeentesecretaris is ambtelijk opdrachtgever. Hij is verantwoordelijk voor de 

integratie van het programmaplan in het brede gemeentelijk beleid en voor de 

inzet van mensen en middelen voor de opzet en uitvoering van het programma.  De 

ambtelijk opdrachtgever betrekt het directieteam.  

 

Programmamanager 

- De programmamanager is ambtelijk opdrachtnemer en verantwoordelijk voor de 

totstandkoming van het lokaal programmaplan.  

- De programmamanager is overall verantwoordelijk en legt verantwoording af aan 

ambtelijk opdrachtgever (gemeentesecretaris) en bestuurlijk opdrachtgever 

(portefeuillehouder burgemeester) 

 

Programmateam 

- Het programmateam is verantwoordelijk voor proces en inhoud programmaplan. Het 

programmateam bestaat uit een programmamanager, de werkpakkettrekkers, 

trekker communicatie en participatie en project/secretariële ondersteuning. 

Agendalid: Financiën (Jan Bouwmeester) 

- De trekker van het werkpakket is verantwoordelijk voor het proces en de inhoud 

binnen het werkpakket. De trekker werkt samen met het kernteam aan een plan van 

aanpak. De trekker is verantwoordelijk voor het betrekken van belanghebbenden én 

collega’s.  

- Daarnaast wordt inzet van medewerkers uit de organisatie gevraagd. Inzet is 

onderdeel van het reguliere werk.  



 

 

- Haal- en brengsessies per (cluster van) doelen onder leiding van trekkers. . 

- De trekker communicatie en participatie vormt een team die voor het gehele proces 

de (interne en externe) communicatie verzorgt en de participatie vorm en inhoud 

geeft. De gebiedsregisseurs worden hierbij betrokken.  

 

Expertise 

- Het team communicatie- en participatie ondersteunt de trekkers bij de participatie. 

Daarnaast wordt een datagroep gevormd die de trekkers ondersteunt bij de analyse 

door kaart- en cijfermateriaal.  

- Voor het ontwikkelen van een strategie op de ruimtelijke opgave, het aanbrengen 

van focus, uitwerken van eerste prioritaire projecten wordt een stedenbouwkundige 

supervisor en tevens projectleider vanuit een stedenbouwkundig bureau  

aangetrokken. 

- Gedurende het werkproces kan op onderdelen aanvullende externe expertise 

worden ingezet. 

 Inzet en investeringen 5.

 

De kernteams bestaan uit een trekker en drie/vier medewerkers. Deze teams maken 

gebruik van kennis en expertise uit de organisatie. Voor de trekker en de leden van het 

kernteam wordt capaciteit gevraagd. Voor de inzet van overige medewerkers in de 

organisatie wordt in eerste instantie geen capaciteit gevraagd. We gaan ervan uit dat deze 

inzet onderdeel is van het reguliere werk.  

 

Deze capaciteit wordt gevraagd voor de periode van het maken van het programmaplan. De 

inschatting is dat deze capaciteit t/m juli benodigd is1.  

 

In de overzichten wordt de gevraagde expertises benoemd en daarbij deels de namen van 

collega’s die deze expertise zouden kunnen leveren. Inzet van medewerkers van sociaal, 

onderwijs en participatie in werkpakketten 3, 4 en 5 wordt in afstemming met de 

teamleider en de betrokken medewerkers ingevuld. Op onderdelen is de inschatting dat er 

onvoldoende interne capaciteit beschikbaar is. Voorstel is om dit extern in te vullen.  

 

Programmamanagement Naam Per week 

Programmamanagers Rob Tutert 

Melvin Smit 

16 uur  

16 uur 

Adviseur: relatie met NPG en Frank Wiertz 16 uur 

                                                 
1
 Dit is mede afhankelijk van de besluitvorming over de planning in het NPG bestuur en het tempo van de 

provincie en overige gemeenten in verband met het ‘zwaluwstaarten’ van de plannen.  



 

 

adviseur programma 

Programmaondersteuner Coba Wittendorp 16 uur 

 

 

Communicatie- en participatie Naam Per week 

Trekker Ron Overbeek 16 uur 

Participatie Willem van Laar 16 uur 

Inwoners Gebiedsregisseurs 2 – 4 uur p.p. 

Ondersteuning communicatie Team Communicatie Regulier werk 

 

Datagroep Naam Per week 

Datagroep 

 

Peter Lameijer 

GIS-expert 

8 uur (t/m apr) 

8 uur (t/m april) 

E-democracy (?) Herman Posthumus Regulier werk 

 

1. Leefomgeving Naam Per week 

Trekker (programmaleiding) Ellen Huisman 16 uur  

Kernteam 

Wonen 

ODG  

RO (B&L) 

RO (bestemmingsplannen) 

 

Nelleke Mulder 

Martijn Kooistra 

Harm de Muinck 

Bas Hollander 

 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

Advies 

Stedenbouwkundig bureau 

Adviseur 

 

Bureau 

Johan Sijtsma 

 

.. 

Regulier werk 

 

2. Identiteit Naam Per week 

Trekker (programmaleiding) Sandra Bos 16 uur  

Kernteam 

Landbouw en natuur 

Recreatie en toerisme 

Cultuur 

 

Susanne Molenkamp 

Marjolein Vulpes 

Helmi Kamminga 

 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

Advies 

Stedenbouwkundig bureau 

Adviseur 

 

Bureau 

Wim Boetze 

 

.. 

(max 8 per week) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Sociaal Naam Per week 

Trekker (programmaleiding) Jan Klienbannink 16 uur  

Kernteam 

Sociaal beleid 

Sociale teams / Kwartier 

 

Advies 

BWRI  

 

Karolien Demydczuk 

Marion Stuut 

 

 

……  

 

16 uur 

16 uur 

 

 

16 uur 

 

4. Hart voor Werk Naam Per week 

Trekker (programmaleiding) Sandra Bos 16 uur  

Kernteam 

Participatiebeleid 

Onderwijsbeleid 

EZ 

 

EBG 

 

…… 

…… 

Loes Heeling/Linda 

Hoekstra 

Via Emme de Groot 

 

16 uur 

16 uur 

16 uur (8 uur beide) 

 

16 uur 

 

5. Hart voor de Jeugd Naam Per week 

Trekker (programmaleiding) Martine Hoefsloot 16 uur  

Kernteam 

Onderwijs beleid 

Sociaal beleid 

Participatiebeleid 

 

…… 

……  

…… 

 

16 uur 

16 uur 

16 uur 

 



 

 

 
 

Totaal feb t/m jul Uren Totaal fte 

 

Programmamanagers 

Adviseur 

Ondersteuning 

Communicatie en participatie 

Data 

 

32  

16 

16 

40 

16 t/m april 

 

 3,33  

Kernteams 

1. Leefomgeving 

2. Identiteit 

3. Sociaal 

4. Hart voor Werk 

5. Hart voor Jeugd 

 

80 

64 

64 

64 

64 

 

 

  9,33 

Extern advies 

Stedenbouwkundig bureau 

EBG 

 

16 

16 

 

 0,89 

  

Totaal fte 13,55 

  

PM  

Extern advies 

Communicatie- en participatiekosten (promo, zaalhuur, etc.) 

 

PM 

PM 

 

  



 

 

 Bijlagen 6.

 

1. Overzicht lopende projecten 

2. Overzicht 1e en 2e ring belanghebbenden 

3. Communicatie- en participatieplan 

  



 

 

1. Overzicht lopende projecten 

Aangevraagde en gehonoreerde 

subsidieaanvragen in 2019 

Bedrag Mdw MG 

Cultureel erfgoed Overschild (2018) 2 2 miljoen Elke Jansema 

Warmtenet (2018) 3 6 miljoen Sandra Bos 

Ondersteuning dorpsproces Overschild 1,07 miljoen Nico Beukema 

Beleving en verhaal Overschild  120.000 Helmi Kamminga 

Organisatorische inrichting Lokaal Programma 

Midden-Groningen  

880.000 Frank Wiertz 

Plus op sport wijken Gorecht en Woldwijck 

Hoogezand 

3,08 miljoen Jasper Vos 

Emotionele en sociale ondersteuning inwoners 

van het aardbevingsgebied, GGD 4 

237.000 Via NPG-bureau 

 

Gebiedsgerichte leefbaarheid ( samen 1.1 

miljoen)  

o Openbare ruimte Houtstek 

o Buitenruimte MFC Siddeburen 

o Dorpshuis Froombosch 

o Ontwikkeling Foxholsterpolder 

 

 

326.000 

207.000 

258.000 

127.000 

 

 

Andre Houwer 

Dieuwke Visser 

Dieuwke Visser 

Klaas Kievit 

Kademuur en wandelroute Hellum 125.000 Linda Veenstra 

Steigers Kielwindeweer 50.000 Marjolein Vulpes 

De gemeente MG krijgt ook te maken met de 

effecten van twee gehonoreerde provinciale 

aanvragen: 

 Zorg nabij 

 

 Pilot autonoom vervoer  

 

 

 

1 miljoen 

 

250.000 

 

 

 

Femke van 

Oudenaarden 

Mente Bonestroo 

 

                                                 
2
 Is een aanvraag uit 2018, voor de compleetheid meegenomen 

3
 Idem 

4
 Centraal gemaakte bestuurlijke afspraak tussen Versterking en NPG. Geldt voor iedere gemeente.  



 

 

 
 

2. Overzicht belanghebbenden 

Werkpakket  1 Werkpakket 2 Werkpakket 3 Werkpakket  4 Werkpakket  5 

Leefomgeving Identiteit Sociaal Hart voor Werk Hart voor Jeugd 

1e ring belanghebbenden 

1. Corporaties, bestuur 

Elles Dost (L) 

Hilde van Ree (GH) 

2. Lefier 

Anne Nijboer en Patrick 

Besselink 

3. Groninger Huis 

Harold Bosboom en/of 

Geja Hagedoorn 

4. Provincie/RGA 

Huub Hansen en Antsje 

Lootsma 

5. Makelaars/Banken 

Lieberom, Alders, 

Brandsma De Jong 

6. Groninger Dorpen 

Inge Zwerver 

7. RUG/Hanzehogeschool 

Ellis Bulder (lector lo 

in transitie)  

Tom Kuipers 

 

 

1. Waterschap 

Emiel Galetska 

Harriët Bosman    

2. NoorderlandMelk 

Voorzitter Alma den 

Hertog  

3. Stichting Groninger 

Landschap 

Directeur Marco Glastra 

Hoofd Erfgoed Hugo 

Dokter 

4. Staatsbosbeheer 

Groningen 

Hoofd Rieks van der Wal 

5. Beleidsadviseur 

Vereniging Groninger 

Dorpen 

Maartje Kiep 

6. Marketing MG 

Marleen Godlieb 

7. Allround watersport 

John Stalman 

8. Directeur Erfgoedpartners 

Roeli Broekhuis 

9. Martin Hillenga 

10. Publicist/ historicus 

1. Stichting Ultiem 

Marian Bakker 

2. Humanitas 

Bert Kolk / Rob van 

der Werff 

3. Stichting POSO5 

Meint Dekker / Siena 

Ottens 

4. Adviesraad Sociaal 

domein 

via Joyce 

5. BWRI 

Marleen Koenders en 

Alice Tamminga 

6. GKB 

Tjitske Veenstra 

7. Beleid sociaal domein 

Herman Kamminga 

(Jeugd) 

Gijs Schoutens (Sport) 

1. UWV 

2. Arbeidsmarktreg. WIZ 

3. VNO NCW/MKB-Noord  

Regiomanager 

NOM – Wim A B 

4. Parkmanagement MG 

Michiel van der Stel  

5. Lokale bedrijven 

RABO en 

Ondernemersvereniging MG -

Martin Kanon en Rita 

Kamminga 

Nedmag - Bert - Jan Bruning 

Smit Kwekerijen - Kees Pingen 

Hema – Koos Hensen 

Lamein – Peter Lamein 

Allround watersport – John 

Stalman 

Frits Jurgens - Marko 

Kamminga 

Bedrijf ?  - Ronald Udo 

Van der Madepolder BV - Lex 

Gruppen 

6. Scholen(A. Jacobs) 

Ineke de Roo 

7. NOM 

Wim A,B 

1. Stichting Ultiem 

Marian Bakker 

2. Stichting Kwartier  

A Jaarsma 

3. A Jacobs college 

Ineke de Roo 

4. Poko Loko 

Welmoet Ferguson 

5. BWRI 

Alice Tamminga 

6. Sociaal/Onderwijs 

Klarinde Bosman 

 

                                                 
5
 Plaatselijk overleg samenwerkende ouderenorganisaties  



 

 

Werkpakket  1 Werkpakket 2 Werkpakket 3 Werkpakket  4 Werkpakket  5 

Leefomgeving 

Ellen Huisman 

Identiteit 

Sandra Bos 

Sociaal 

Jan Klienbannink 

Hart voor Werk 

Sandra Bos 

Hart voor Jeugd 

Martine Hoefsloot 

2e ring belanghebbenden 

     

ntb  

1. Inwoners/toekomst  

2. bewoners 

3. Jongeren 

4. Adviesraden 

5. Recron 

6. Stichting DBF 

7. 

Ontwikkelaars/investeerde

rs 

8. Waterschap 

Noorderzijlvest 

9. Gras(?) 

10. Bond Heemschut 

11. Groninger dorpen  

.. 

ntb  

1. Water (Infraplus) 

Aaldert de Vriezen 

2. Bouwmeester provincie 

Groningen 

Francien van Soest 

3. Akkerbouw – 

landschapshistorie 

Theo Spek – hoogleraar 

Universiteit Groningen 

4. Laagveengordelproject 

Groeningen (Roegwold) = 

SBB 

5. Libau  

Theo Hoek 

6. Natuurincl. Landbouw 

Pieter Harry Mulder 

7. Collectief MG 

(Agrarisch, Natuur en 

Landschapsbeheer) 

… 

8. Agrarische verengingen 

… 

9. Melkveehouderij de 

ntb  

1. Leerkrachten 

… 

2. Ouders 

… 

3. Kinderen  

… 

4. Ouderen. 

… 

5. Doelgroepen 

… 

6. Vrijwilligersorganisatie

s 

… 

7. Servicepunten (MAC) 

… 

ntb  
1. RGA 

Luuk Ronde 

2. MBO 

… 

3. Biblionet 

Anneke Tiddens 

4. SSPB (bouw opleiding) 

… 

5. OTP stagebureau 

… 

ntb  
1. Ouders 

2. Kinderen 

3. Ervaringsdeskundig

en 

4. Jongerenwerk 

5. Taalschool 

6. Arbeidsmarkt 

7. Bibliotheek 

8. Sportverenigingen 

9. Kielzog 

10. Welzijn 

11. Schoolbesturen 

12. VVE aanbieders 

13. Kinderopvang 

14. GKB 

15. Leerplicht 

16. Zorgaanbieders 



 

 

Zandhoeve 

Jan Pieter van Tilburg 

10. Culturele compagnie  

… 

11. Onderzoeker/schrijver 

Martin Hillinga 

12. Fraeylemaborg&Geertse

maheerd 

Marion Etzes 

13. Recreatie en toerisme  

Arjan Westerink 

14. Ondernemers 

Zuidlaardermeer en 

Schildmeer 

15. Watersportverenigingen 

… 

16. Logies functies 

… 

17. Bewonersverenigingen 

… 

18. Bedrijvenverenigingen 

(imago) 

… 

 



 

 

 
 

3. Communicatie- en participatieplan (separaat toegevoegd) 

 


