
 
 

 

         
 

               
  

             
          

           
   

             
            

          
   

           
  

     
           

             
  

        
         

           
      

            
            

  
       

             
     

              
      

            
           

       
              

    
            

       
    

Besluitenlijst  Bestuur Nationaal Programma Groningen  

22 april 2020, 16:00 - 18:00 uur, Digitaal via Webex 

Besluiten:  
1.	 Het bestuur stemt in met benoeming van het Marjan Oudeman als zesde lid van de
 

onafhankelijke beoordelingscommissie.
 
2.	 Het bestuur geeft de programmadirecteur opdracht om de hoofdlijnennotitie aan te passen 

naar aanleiding van de besproken aandachtspunten. Aangepaste versie wordt ter 
vaststelling geagendeerd voor de bestuursvergadering van 29 juni. Samengevat zijn de 
volgende aandachtspunten meegegeven: 

a.	 Zorg voor duidelijkheid over de status van de hoofdlijnennotitie: een document dat 
inspireert en helpt bij het realiseren van samenhang tussen lokale en thematische 
programma's. Er wordt enkel aan het programmakader getoetst, daar is de 
hoofdlijnennotitie niet voor. 

b.	 Zorg voor meer inspirerende voorbeelden die ook duidelijk maken wat de betekenis 
voor inwoners is. 

c.	 Leg meer nadruk op participatie. 
d.	 Bouw de hoofdlijnennotitie op volgens de systematiek van het jaarverslag. Dat wil 

zeggen dat de hoofdlijnennotitie is opgebouwd aan de hand van de vier ambities, in 
plaats van zes hoofdlijnen. 

e.	 Maak inzichtelijk hoe samenwerking op drie niveaus (lokaal, regionaal en 
provinciaal) wordt vormgegeven. Ook aandacht voor een koppeling met bestaande 
budgetten (onder andere met het Rijk als het gaat om stads- en dorpsvernieuwing) 
in het kader van de leefbaarheid. 

f.	 Het belang van (toeleiding naar) onderwijs, kennis en arbeidsmarkt is groot. 
g.	 Naast beleven van het Groninger landschap ook aandacht voor benutten van het 

Groninger landschap. 
h.	 Meer aandacht voor de sociale component. 
i.	 Zorg voor degelijke verdienmodellen onder alle uitgaven, beperkt het niet tot het 

subsidiëren van de onrendabele top. 
3.	 Het bestuur stemt in met de voorstellen met betrekking tot governance zoals aangegeven 

in de notitie van de voorzitter. 
4.	 Het bestuur mandateert het dagelijks bestuur om programma's en projecten goed te keuren 

met in achtneming van de voorwaarde dat ze door de onafhankelijke 
beoordelingscommissie zijn voorzien van een positief advies. 

5.	 Op een nader te bepalen natuurlijk moment neemt het bestuur een besluit over de
 
samenstelling van het dagelijks bestuur.
 

6.	 Het bestuur geeft de programmadirecteur opdracht om te inventariseren of het gesprek 
tussen burgemeesters van niet-aardbevingsgemeenten en het dagelijks bestuur kan 
plaatsvinden op 18 mei. 



 
 

               
         

         
 

7.	 Op 29 juni worden twee presentaties gegeven op het gebied van onderwijs in het kader van 
Nationaal Programma Groningen. Gerard Beukema over sociale problematiek en aanpak 
onderwijs en Jouke de Vries over samenwerking MBO, HBO en universiteit. 
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