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GEMEENTE EEMSDELTA
• Programma: Lokaal Programma Eemsdelta
In het Lokaal Programma Eemsdelta zijn vier strategische doelen opgenomen:
1. Sterke centrumkernen
2. Leefbare dorpen en wijken
3. Zelf- en samenredzame inwoners
4. Aantrekkelijk landschap en de openbare ruimte op orde
Werk en economie komt in alle vier de strategische doelen terug. Met het nieuwe
college, de gemeenteraad en onze inwoners en ondernemers gaan we komend jaar
aan de slag om deze doelen uit te werken in concrete programma’s en projecten.
Bijdrage: tot 2023 is € 87.400.000,• Project: Experiment Krewerd
Het Experiment Krewerd wil de opgedrongen aardbevingsproblematiek op een
positieve manier ombuigen tot een kans om het dorp in één keer toekomstbestendig
te maken. Dit experiment is een initiatief vanuit de dorpsbewoners, maar reikt verder
dan alleen het dorp. Samen met deskundigen op het gebied van energietransitie,
biodiversiteit, stedenbouw, cultuurhistorie en sociologie hebben ze samen een
dorpsvisie ontwikkeld voor het dorp.
In deze dorpsvisie hebben dorpsbewoners de collectieve maatregelen uitgewerkt met
diverse fysieke ingrepen in het dorp en de directe omgeving die de leefbaarheid van
het dorp duurzaam vergroten en bestendigen. Daarmee sluiten ze aan op de visie
van Nationaal Programma Groningen om de leefbaarheid en toekomstbestendigheid
van Groningen te verbeteren.
Bijdrage: € 612.370,GEMEENTE OLDAMBT
• Programma: Lokaal Programma Oldambt
Toekomst voor Oldambt
De gemeente Oldambt wil de welvaart en het imago van het gebied verbeteren.
Daarbij zetten ze in op het versterken van de kracht en de kwaliteit van het gebied én
de kracht van de mensen die er wonen en werken. De gemeente wil samen met
inwoners, ondernemers en organisaties werken aan de toekomst van Oldambt. Met
het lokale programma investeren ze in projecten die een blijvend effect hebben.

Intensieve samenwerking
Het Lokaal Programma Oldambt is het resultaat van een intensieve samenwerking
met Oldambtsters. De gemeente heeft bijna 700 ideeën, de visies van de dorpen en
wijken én de uitkomsten van verschillende vragenlijsten en gesprekken bij elkaar
gebracht in één programma. In het programma staan vier thema’s centraal, namelijk
jeugd, dorpen en wijken, ondernemers én toerisme en erfgoed.
Projecten
Onder de vier thema’s werkt de gemeente aan verschillende projecten. Die projecten
gaan onder andere over de talentontwikkeling van jonge kinderen, een betere
aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven, een lokaal stimuleringsfonds
voor de dorpen en wijken, het verlagen van de armoede, een betere gezondheid, het
versterken van de lokale economie, de groei van het toerisme en het in stand houden
en verder ontwikkelen van het erfgoed en het landschap.
Bijdrage: tot 2023 is € 22.400.000,• Project: De Graanrepubliek
Dit project gaat over het produceren van ambachtelijk voedsel gemaakt van Gronings
graan. Dat gebeurt in de Oude Remise, een voormalige stoomlocomotievenloods in
Bad Nieuweschans. Op deze plek wordt onder andere brood, muesli, pasta, bier en
jenever gemaakt. Met een bijdrage vanuit het nationaal programma helpt Oldambt de
vereniging achter het project om het pand geschikt te maken voor de vestiging van
nieuwe bedrijven en een ervaringscentrum in te richten voor bezoekers en toeristen.
In dit ervaringscentrum kunnen bezoekers kennis maken met ambachtelijke
productieprocessen en producten komen proeven. Ook wordt het verhaal van De
Graanrepubliek verteld in beeld en geluid.
Bijdrage: € 842.400,• Project: Stimuleringsregeling toekomstbestendig centrum Winschoten
Dit stimuleringsfonds is bedoeld om de ontwikkelingen in de binnenstad van
Winschoten aan te jagen en het centrum meer toekomstbestendig te maken. Dat
gebeurt met een subsidie voor het compacter maken van het winkelcentrum, het
stimuleren van het gebruiken van leegstaande panden of het bieden van een
vergoeding voor het veranderen van het bestemmingsplan van leegstaande panden.
Bijdrage € 500.000,• Project: Bibliotheek op school en VoorleesExpress
Met de projecten Bibliotheek op school en VoorleesExpress wil de gemeente
Oldambt onderwijsachterstanden wegnemen door ervoor te zorgen dat er meer wordt
gelezen en voorgelezen. Het doel is om op alle bassischolen een bibliotheek in te
richten. De VoorleesExpress is voor peuters en kleuters. Hierbij worden (getrainde)
vrijwilligers verbonden aan gezinnen met kinderen met een dreigende
taalachterstand. Het is de bedoeling om dit project als proef drie jaar te betalen
vanuit het nationaal programma.
Bijdrage € 560.720,-

• Project: Fonds toekomstbestendig wonen
Het doel van dit project is om een regeling te ontwikkelen waarmee inwoners
makkelijker aan geld kunnen komen om hun woning toekomstbestendig te maken.
Het geld uit deze regeling kan gebruikt worden voor het verduurzamen, verbeteren
en levensloopbestendig maken van woningen. Dit project biedt geldleningen aan
inwoners die niet op een andere manier aan financiering kunnen komen.
Bijdrage: € 750.000,• Project: Lokaal Stimuleringsfonds
Met een lokaal stimuleringsfonds krijgen alle dorpen en wijken in de gemeente
Oldambt geld om zelf aan de slag te gaan met lokale projecten. Het geld uit dit
stimuleringsfonds mag gebruikt worden voor initiatieven die gaan over bijvoorbeeld
positieve gezondheid, het verbeteren van de leefbaarheid en het vergroten van de
welvaart. Met een bijdrage uit het nationaal programma kunnen de Oldambtster
dorpen en wijken vijf jaar gebruik maken van het lokale stimuleringsfonds. Gemeente
Oldambt wil dit fonds graag samen met inwoners, dorpsbelangen, wijkraden en
andere betrokkenen verder opzetten.
Bijdrage: € 1.000.000,GEMEENTE MIDDEN-GRONINGEN
• Project: Midden-Groningen op de kaart
Meerdere partijen werken samen aan de verbetering van de toeristische
infrastructuur. Nieuwe fiets-, wandel-, ruiter- en vaarroutes nodigen uit om in MiddenGroningen erfgoed, cultuur en natuur te ontdekken. Parallel wordt gewerkt aan
nieuwe arrangementen, excursies en evenementen. Zo krijgt de toeristische en
recreatieve sector van Midden-Groningen een boost.
Bijdrage: € 155.000,• Project: Ervaringsdeskundigen armoede en sociale uitsluiting
Dit project is gericht op de mechanismen die een rol spelen bij de overdracht van
armoede van generatie op generatie. Een opgeleide ervaringsdeskundige weet eigen
ervaringen met armoede en sociale uitsluiting in te zetten in het contact, spreekt
dezelfde taal, verbaal en non-verbaal, en herkent de patronen in generatiearmoede.
De ervaringsdeskundige gaat met een hulpverlener uit het sociale team en/of
Kredietbank Midden-Groningen als tandem aan de slag om anders te kijken, te
denken en te doen.
Bijdrage: € 764.990,• Project: Jongeren met Toekomst
Jongeren van 18 tot 27 jaar krijgen ondersteuning bij het oplossen van schulden en
bij het grip krijgen op hun financiën. Gemeente Midden-Groningen legt met scholing
en/of werk een basis voor een stabiele financiële situatie en een betere toekomst.
Bijdrage: € 1.858.464,-

• Project: Jongerenwerk+
Volgens het Nederlands Jeugdinstituut (2019) is gemiddeld 15% van de jongeren
kwetsbaar. Voor hen is het lastig om een stabiele startpositie op de arbeidsmarkt en
in de samenleving te bemachtigen. Doel van dit project is om kwetsbare jongeren op
te laten opgroeien tot kansrijke en weerbare volwassenen. Gemeente MiddenGroningen doet dit door het jongerenwerk voor jongeren van 12 tot 27 jaar
substantieel te versterken.
Bijdrage: € 2.500.000,• Project: JIM-aanpak
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Natuurlijke mentoren zijn familieleden,
buren en kennissen op wie je terugvalt in tijden van tegenslagen. Het blijkt dat de
aanwezigheid van een natuurlijke mentor ervoor zorgt dat jongeren beter presteren
op school, in hun werk, beter in hun vel zitten en minder psychische problemen
ervaren. Met dit traject traint gemeente Midden-Groningen de casemanagers jeugd
van de sociale teams, casemanagers onderwijs, leden uit het ondersteuningsteam
sociaal team en een aantal jongerenwerkers in de JIM-aanpak.
Bijdrage: € 263.028,• Project: De IJsberg
Project IJsberg is er voor 5.000 huishoudens van de gemeente Midden-Groningen
die zeker 25 miljoen euro aan schulden hebben. Dit zijn huishoudens met
problematische schulden, die voor een groot deel niet bekend zijn bij hulpverlening.
Leven in een langdurige schuldsituatie brengt allemaal bijkomende problemen met
zich mee zoals stress, gezondheidsproblematiek, werkloosheid en eenzaamheid.
Juist door deze stress, schaamte en schaarste zoeken deze mensen zelf geen hulp.
Het is nodig om deze mensen te benaderen en ondersteuning aan te bieden.
Bijdrage: € 2.221.740,82
• Project: Herstructurering Hoogezand-Noord
In Hoogezand-Noord is sprake van een opeenstapeling van opgaven én kansen. Met
het project herstructurering Hoogezand-Noord wil gemeente Midden-Groningen
verschillende doelen bereiken: een leefbare en groene wijk met een
toekomstbestendige woningvoorraad, een aantrekkelijke entree van de A7 tot aan
het centrum (Stadshart) en transformatie van een verouderd en problematisch
bedrijventerrein naar een multifunctionele ‘stadsboulevard’. De gemeente creëert
nieuwe vormen van wonen, werken, voorzieningen en recreatief gebruik.
Bijdrage: € 2.510.750,• Project: Aanpak verpauperde panden
Verspreid over de gemeente Midden-Groningen staan panden en woningen waar
sprake is van zorgelijk onderhoud of verpaupering, zogenoemde ‘rotte kiezen’. Dit
heeft een negatieve impact op het aanzien, de leefbaarheid en -regelmatig- de
sociale veiligheid in de omgeving. Het oplossen van deze ‘rotte kiezen’ vraagt om
een brede aanpak: van ondersteunen van pandeigenaren bij woningverbetering en

verduurzaming, handhaving bij gevaarlijke en ongewenste situaties tot inschakelen
maatschappelijke partners en het bieden van vervangende huisvesting.
Bijdrage: € 2.000.000,• Project: Bevordering van sociale veerkracht
Gemeente Midden-Groningen heeft de ambitie om sociale veerkracht in de lokale
samenleving te vergroten, zodat minder professionele zorg en ondersteuning nodig
is. Hiermee wil de gemeente een beweging maken van curatie (genezen) naar
preventie (voorkomen). Met het project Bevordering van sociale veerkracht zet de
gemeente in op de vitaliserende krachten van en rondom inwoners en willen ze
verdere medicalisering tegengaan. Aandacht voor veerkracht en vitaliteit van mensen
richt zich op wat wél goed gaat, wat mensen zelf kunnen en wat zij samen met hun
netwerk kunnen doen om ervaren problemen en moeilijkheden aan te pakken. Het
gaat om verantwoordelijkheid nemen en de ondersteunende kring rondom mensen
groter maken.
Bijdrage: € 700.000,• Project: Jongeren pitchen voor hun cultuurprojecten
Veel jongeren vinden dat er in hun eigen omgeving te weinig te beleven valt en
trekken naar de stad Groningen voor hun plezier en cultuurbeleving. Met dit project
wil de gemeente Midden-Groningen het leefklimaat van jongeren verbeteren door
hen de kans te bieden om zelf cultuurprojecten op te zetten voor en door jongeren.
Daarmee ontwikkelen ze tegelijkertijd het organisatievermogen van zichzelf en
bouwen ze kennis en ervaring op. Dergelijke kwaliteiten dragen bij aan eigenwaarde
en zelfvertrouwen.
Achterliggend is het de bedoeling om de trek uit Midden-Groningen onder jongeren
te laten afnemen. Dat is positief voor de leefbaarheid en veerkracht van de
gemeente. Cultuur is voor jongeren een manier om zich op allerlei niveaus te uiten.
Bijdrage: € 250.000,• Project: Hulpteam Overschild
Overschild is een dorp binnen de gemeente Midden-Groningen. Het dorp heeft ten
volle te maken met de aardbevingsproblematiek ten gevolge van de gaswinning.
Eind 2017 werd duidelijk dat het volledige dorp onveilig was en elk huis zwaar
versterkt of zelfs gesloopt moest worden.
In de Structuurvisie Overschild 2018-2028 is vastgelegd hoe het dorp over 10 jaar
eruit moet zien. In de structuurvisie is ook aandacht gegeven aan werkgelegenheid
en de mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In samenwerking met BWRI
(Bedrijf voor Werk, Re-integratie en Inkomen) is er in de structuurvisie het project
“Hulpteam Overschild” opgenomen. Dit project heeft als doel om jaarlijks tenminste
een groep van 20 werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te
begeleiden en te scholen richting arbeidsmarkt.
Bijdrage: € 360.000,-

PROVINCIE GRONINGEN
• Project: Tijd voor Toekomst (gezamenlijk project van provincie Groningen en de
gemeenten Oldambt, Midden-Groningen en Groningen)
Tijd voor Toekomst ontwikkelt een verrijkte schooldag: waar extra lestijd wordt
geboden met inzet op talentontwikkeling, welzijn, gezondheid en verminderen van
achterstanden. Samen met mensen en organisaties in de omgeving van de school
wordt gebouwd aan een breed pakket aan activiteiten op het gebied van cultuur,
wetenschap, techniek, ondernemerschap, werk, natuur, gezondheid en bewegen.
Centraal staat hierbij de gezamenlijke aanpak om voor ieder kind een kansrijke en
gezonde toekomst te realiseren. In de periode 2021-2023 wordt gestart op 11
scholen in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt en Groningen. Parallel
hieraan wordt gebouwd aan een structuur op om kennis te delen, te monitoren en
deze aanpak verder op te schalen lokaal en provinciaal.
Partners: gemeente Midden-Groningen, gemeente Oldambt, gemeente Groningen,
provincie Groningen, ministerie van OCW, Platform Regionale Arbeidsmarkt,
Platform Gezonde en Kansrijke Generatie, Healthy Ageing Network Northern
Netherlands, Huis voor de Sport, Regio Deal Oost-Groningen, Hanzehogeschool,
Jeugdeducatiefonds, Universitair Medisch Centrum Groningen, Rijksuniversiteit
Groningen en verschillende schoolbesturen in de deelnemende gemeenten.
Bijdrage: in totaal € 2.758.955,-. Gemeente Groningen (€ 20.160,-), gemeente
Midden-Groningen (€ 941.620,-), gemeente Oldambt (€ 964.350,-) en provincie
Groningen (€ 832.825,-).
• Project: Kansrijke Groningers
In dit project draagt de provincie bij aan een herkenbare doorlopende leerlijn door te
werken met een portfolio voor de schoolperiode van basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs naar beroepsonderwijs. Leerlingen maken al vroeg kennis met wat er in
bedrijven gebeurt en er vindt een uitwisseling van kennis en ervaring plaats. Dat
faciliteert de provincie door de ontwikkeling van een platform waar bedrijven en
scholen elkaar makkelijk kunnen vinden en gezamenlijk excursies, projecten,
gastlessen en dergelijke kunnen organiseren. Voor specifieke groepen (kwetsbare)
leerlingen worden extra activiteiten op gebied van ICT, techniek en
ondernemerschap ontwikkeld om hun kansen op een succesvolle schoolloopbaan te
vergroten. Het stimuleren en faciliteren van kennis en vaardigheden op het gebied
van ICT (ook voor leerkrachten) maakt hier deel van uit.
Partners: Economic Board Groningen, ministerie van OCW, provincie Groningen,
gemeenten (Het Hogeland, Eemsdelta, Midden-Groningen, Groningen),
Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, Eemshaven.info, Ondernemers Contact
Appingedam, Marketing Stad Appingedam, Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, SSPB Praktijkcentrum Bouw, OpleidingsBedrijf
Metaal, werkpleinen, Basicly, Jong Ondernemen, De Jonge Onderzoekers.
Bijdrage: € 2.123.000,-

• Project: Kansrijk Opleiden
Voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking is het belangrijk dat verschillende
vormen van scholing, training, begeleiding en ontwikkeling op elk gewenst moment
beschikbaar en toegankelijk zijn. Dat is nog lang niet altijd het geval. In dit project
wordt scholing op basisvaardigheden georganiseerd, gericht op laagopgeleiden, die
op twee manieren passend is: bij de bedrijven die vragen om personeel en bij de
werkzoekenden en werkenden die zich voorbereiden op betaald (ander) werk. In dit
project is een methode ontwikkeld om snel verbinding te maken tussen
'kansberoepen' en potentiële werknemers die (nog) niet aan de gestelde eisen
voldoen. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan algemene vorming en de
digitale vaardigheden die werkzoekenden én werkenden (vooral laagopgeleiden)
nodig hebben om kansrijk te zijn om aan het werk te komen en aan het werk te
blijven.
Partners: Arbeidsmarktregio Groningen, Werk in Zicht, VNONCW/ MKB Noord, FNV,
Regionale Opleidingscentra, private opleiders, Platform Regionale Arbeidsmarkt.
Bijdrage: € 4.614.654,• Project: Scholingsalliantie Noord
Voor een weerbare en wendbare beroepsbevolking is het belangrijk dat verschillende
vormen van scholing, training, begeleiding en ontwikkeling op elk gewenst moment
beschikbaar en toegankelijk zijn. In dit project wordt de leercultuur van bedrijven en
werkenden/werkzoekenden bevorderd en inzichtelijk en toegankelijk gemaakt voor
alle doelgroepen in alle sectoren. Dit project is erop gericht om extra inspanningen te
leveren om bestaand personeel te scholen en ervoor te zorgen dat er ook passende
scholing wordt aangeboden en betaald voor personen die (deels) buiten de
bestaande regelingen vallen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die van sector
willen wisselen, die nu werkzoekend zijn of die als zelfstandige werken.
Partners: Arbeidsmarktregio Groningen, Opleiding, Ontwikkeling, Metaalbewerking
(OOM), A+O Metalelektro, WIJ Techniek, FME, Koninklijke Metaalunie, Techniek
Nederland, Bouwend Nederland, FNV, VNW, VNO-NCW/MKBB Noord, Werk in
Zicht.
Bijdrage: € 500.000,• Project: Talent in de Regio
Wanneer maatregelen genomen moeten worden voor de voorbereiding op een
toekomstige arbeidsmarkt, moet voortdurend onderzocht worden hoe de
arbeidsmarkt zich ontwikkelt. En of de maatregelen die genomen worden
daadwerkelijk bijdragen aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking en
bedrijven. Dat betekent dat onderzoek gedaan wordt naar het resultaat van de acties
die ze uitvoeren. Hiervoor ontwikkelden vele stakeholders onder het Akkoord van
Groningen voor de komende jaren het programma Talent in de Regio. Het project
Talent in de Regio kent drie deelprojecten. Deze deelprogramma's zijn:
• Deelprogramma 1. Carrière en matchingtool
• Deelprogramma 2. Talentregistratie en - monitoring
• Deelprogramma 3. Kenniskringen, leercommunities en trainingsprogramma's

Partners: Rijksuniversiteit Groningen, gemeente Groningen, Noorderpoortcollege,
Alfa College, Hanzehogeschool Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen,
FNV, CNV, VNONCW, MKB-Noord, UWV, Groninger gemeenten.
Bijdrage: € 2.195.519,• Project: Verbindingsfonds
De verschillende projecten uit Werken aan Ontwikkeling zijn gericht op activiteiten
voor verschillende groepen van de beroepsbevolking en verschillende bedrijven. Ze
hebben gemeen dat in alle gevallen schotten tussen organisaties en hun kennis,
ervaring en activiteiten worden doorbroken. Dat is noodzakelijk om te komen tot
(infrastructuur voor) een lerende regio. Nieuwe oplossingen komen voornamelijk
voort uit nieuwe verbindingen. Die wil provincie Groningen daarom (naast de
bestaande projecten) stimuleren. Met een verbindingsfonds wil de provincie door
middel van een stimuleringsregeling verschillende typen partijen (bedrijven,
overheden, scholingsinstellingen) stimuleren om gezamenlijk tot nieuwe activiteiten
te komen die bijdragen aan een leven lang ontwikkelen en het versterken van
personen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Partners: provincie Groningen, Platform Regionale Arbeidsmarkt, Groninger
gemeenten.
Bijdrage: € 1.030.000,• Project: Duurzame industriewatervoorziening Delfzijl
Dit project is de aanleg van een duurzame industriewaterleiding naar het
industrieterrein in Delfzijl. Door de aanleg van deze nieuwe waterinfrastructuur
kunnen nieuwe bedrijven die zich gaan vestigen in Delfzijl bediend worden met
industriewater en wordt onnodig drinkwatergebruik door de industrie voorkomen.
Voordat de leiding daadwerkelijk in de grond ligt, moeten er veel zaken geregeld
worden zoals onder andere een ontwerp, een bestek, verschillende vergunningen,
overleggen met verschillende stakeholders, overeenkomsten met landeigenaren.
Partners: North Water bv (met Waterbedrijf Groningen als aandeelhouder),
Groningen Seaports, Samenwerkende bedrijven Eemsmond, Chemport Europe,
provincie Groningen, Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze & Aa's, Groninger
Landschap en Natuur en Milieu Federatie.
Bijdrage: € 6.527.500,-

