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Onderwerp: Raadsbrief  aanpassing planning lokaal programmaplan ‘Hart voor Midden-Groningen’ in 

verband met corona. 

 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 
 
In maart heeft u van het college de aanpak en planning ontvangen voor het maken van het lokaal 
programma NPG ‘Hart voor Midden-Groningen’. Door de corona-maatregelen is deze planning niet 
meer haalbaar. Het college hecht veel waarde aan participatie en daarom is besloten de planning 
op te schuiven en het voorgenomen proces van participatie intact te houden. 
 
De programmaorganisatie blijft onderwijl volop actief met de doorontwikkeling van het lokale 
programma en benut de komende periode om het vervolg zo goed mogelijk voor te bereiden. Zo 
veel als mogelijk en passend is, is er (online of telefonisch) contact met belanghebbenden. Ook 
vindt er afstemming plaats tussen gemeenten, provincie en Toukomst. Ook daar is sprake van 
bijgestelde planningen.  
 
In de aan deze brief toegevoegde bijlage is een aangepast voorstel voor de planning en de 
werkwijze gemaakt. Deze planning is nog onder voorbehoud van afstemming met de griffie omtrent 
exacte data. Het plan van aanpak blijft onveranderd. 
 
Enkele hoofdpunten in de aangepaste planning: 

- Uitgangspunt is dat we per 1 juni weer “de weg op” kunnen 

- De brede bijeenkomst met de samenleving verschuift van 16 mei naar medio september 

- Indiening van het lokale programmaplan bij het bestuur van het NPG, na instemming van de 
raad, voorzien wij nu voor jan/feb 2021, op zijn vroegst. 

- Op een aantal momenten zoeken we gericht afstemming met de andere gemeenten, 
provincie en Toukomst. Ook bij deze is sprake van wijziging van voorgenomen planningen 

- Ook zoeken we op een aantal momenten tijdens het proces afstemming met de 
Beoordelingscommissie. Deze commissie is door het Bestuur van het NPG ingesteld om te 
adviseren over de ingediende programmaplannen.  
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Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
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Bijlage: aangepaste planning Lokaal Programma NPG Midden-Groningen 

Planning (nieuw) Activiteit (nieuw) 

Maart t/m mei  Inrichting kernteams, invulling vacatures  

 Inschakelen stedenbouwkundig bureau 

 In de kernteams aan de slag met eerste verkenning van aanpak en eerste ideeën 
per doelstelling: 

o Inventariserende sessies van de gevoerde gesprekken 
o Beschikbare beleidsdocumenten 
o Aanwezige kennis 
o Gesprekken met wethouders  

 Telefonische afstemming met aantal belanghebbenden.  

 Afstemming met traject Toukomst 

 (Telefonische) afstemming met gemeenten en provincie 

 Online afstemming met Beoordelingscommissie 

 Juni/augustus 
(we onderzoeken de 
mogelijkheden om 
indien nodig 
verdiepende sessies 
online te organiseren) 

 Verdiepende sessies/werkbijeenkomsten om eerste uitwerking te bespreken en 
te verrijken  

 Projecten uit Toukomst in het proces opnemen (indien mogelijk en gewenst) 

 Verdere uitwerking door kernteams 

 Afstemming met gemeenten en provincie 

 Verdiepende sessies/werkbijeenkomsten om tweede uitwerking te bespreken 
en bij te stellen 

 Raadswerkgroep bijpraten voor zomerreces om voortgang te bespreken.  

 
Zomervakantie (juli t/m augustus).  
 

Planning (nieuw) Activiteit (nieuw) 

Augustus/september  Resultaten bijeenkomsten/gesprekken verder uitwerken ter voorbereiding op 
manifestatie, op basis van een nauwkeurige taakverdeling en (vakantie)planning 

 Afstemming met gemeenten en provincie 

19 september Hart voor Midden-Groningen Manifestatie: informatiemarkt waarin 
belanghebbenden hun conceptplannen presenteren aan inwoners en 
belanghebbenden 

29 september  Pitchpresentaties aan de gemeenteraad door de externe belanghebbenden 

8 oktober  Bespreking ‘oogst’ met Raadscommissie (nog onder voorbehoud) 

 Verdieping en aanscherping van de plannen 

 Toetsing/raadpleging Beoordelingscommissie 

Oktober/november  Maken integrale concept programmaplan 

 Afstemming met belanghebbenden 

 Afstemming met stuurgroep 

1 december Stukken aanleveren voor behandeling in College 

8 december College bespreekt programmaplan 

Januari 2021 Raadscommissie bespreekt het programmaplan 

Januari 2021 Besluitvorming programmaplan door de gemeenteraad: instemmen met toezending 

aan NPG bestuur 

Februari 2021 Stukken ter goedkeuring toesturen naar NPG bestuur 
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