
 
 

Besluitenlijst Bestuur Nationaal Programma Groningen 
 

17 juni 2019, 15.00 - 17.00 uur, Gaykingastraat 17 in Ten Boer 
 
Besluiten: 

1. Het bestuur geeft het programmabureau opdracht om de bespreeknotitie programmakader 
aan te passen met een meer wervende tekst, en door het begrip Brede Welvaart nader toe 
te lichten en het proces in aanloop naar vastgesteld programmakader en het proces vanaf 
een vastgesteld programmakader inzichtelijk te maken. De bijlagen met criteria en 
indicatoren komen te vervallen, en er worden concrete vragen toegevoegd ten behoeve 
van de bespreking door de gemeenteraden en Provinciale Staten.  

2. Het bestuur geeft het programmabureau mandaat om de aangepaste bespreeknotitie naar 
de griffiers van de gemeenteraden en Provinciale Staten te sturen met de uitnodiging om 
daar commentaar op te geven. Het bestuur ontvangt hiervan een afschrift en kan input 
meegeven t.b.v. de versie die 19 september voorligt in de bestuursvergadering. 

3. Het bestuur stemt onder de door het programmabureau meegegeven voorwaarden in met 
de ingediende plannen. Specifiek voor project L16 (Planvorming Hippolytushoes 
Middelstum) geldt dat afstemming met het zorgplan (voorkom strijdigheid) als expliciete 
voorwaarde voor verlening opgenomen moet worden, en voor project L13 (Kunstgras 
oefenvelden voetbalverenigingen Stedum, Middelstum en Loppersum) dat inzicht in de 
(omvang van de) doelgroep moet worden verschaft.  

4. Het bestuur stel het besluit Vacatiegelden vast en geeft het programmabureau opdracht om 
dit op te nemen in de begroting van het programmabureau. 

5. Het bestuur heeft de schriftelijke mededelingen voor kennisgeving aangenomen. 
6. Het bestuur stelt de besluitenlijst van de vorige vergadering vast. 
7. Het programmabureau inventariseert bij de leden van het bestuur de beschikbaarheid op 

de voorgestelde data voor het werkbezoek aan Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (28 
en 29 november). 
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