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Op woensdag 19 februari berichtte RTV Noord over interne chaos bij de Nationaal 
Coördinator Groningen. Meerdere NCG-medewerkers deden anoniem hun verhaal bij RTV 
Noord. Een medewerker geeft bijvoorbeeld aan dat de NCG een geldverslindende organisatie 
is die vooral met zichzelf bezig is en “de Groningers uit het oog verliest”. Volgens het 
medewerkersoverleg 'heerst er veel onrust en ontevredenheid in de organisatie'. 
Door het grote aantal medewerkers (de helft) dat tussen 2015 en 2019 is vertrokken, lijkt veel 
kennis over het aardbevingsdossier verloren te gaan. Daarnaast zijn er met het opheffen van 
het Centrum Veilig Wonen ruim honderd oud-werknemers van het CVW bij de NCG 
ondergebracht. Volgens het artikel zorgt het verloop voor onrust onder het personeel. Omdat 
deze situatie zo niet langer kan, doen meerdere medewerkers daarom hun verhaal bij RTV 
Noord. 

De indienende partijen zijn bang dat problemen bij de NCG nog meer vertraging op zullen 
leveren, wat ongewenst is omdat de versterkingsopgave nog zo enorm groot is en vele 
Groningers al jaren wachten. Ondanks dat de gemeente Groningen niet primair 
verantwoordelijk is voor het functioneren en aansturen van de NCG, hebben de inwoners van 
de gemeente Groningen wel degelijk te maken met de NCG. Op die manier heeft de 
gemeente Groningen natuurlijk wel degelijk te maken met de werkwijze en het functioneren 
van de NCG.
Over deze berichten en de voortgang van de versterking maken de fracties van de SP, GL en 
PvdD zich ernstige zorgen. Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties van de 
SP, GL en PvdD de volgende vragen:

1. Was en is het college op de hoogte van de problemen bij de NCG? Hoe is het contact en de 
samenwerking tussen de gemeente en het NCG? En heeft het college zicht op het 
functioneren van de NCG? Zo niet, waarom niet?
2. Hoe kijkt het college van burgemeester en wethouders aan tegen de ontwikkelingen bij de 
NCG? Neemt ze genoegen met het verweer van de directie dat ze zich niet herkent in het 
door de medewerkers geschetste beeld?
3. Weet het college of de onrust bij de NCG voor meer vertraging gaat zorgen of niet? Wat 
doet het college om hier meer zicht en informatie over te krijgen? Deelt het college onze 
vrees dat de geschetste interne problemen bij de NCG voor vertraging van de 
versterkingsopgave gaan zorgen? Wat doet het college om hier meer zicht en informatie over 
te krijgen?
4. Hoe komt het dat verschillende organisaties zoals de CVW en NCG telkens voor 
vergelijkbare (bureaucratische) problemen komen te staan? Kan het college een analyse 
geven van de oorzaken die deze problemen veroorzaken? 
5. Herkent het college het in het artikel geschetste beeld dat NCG weinig te vertellen heeft 
over de versterking. Indien het college dit herkent, hoe kan het college zich inzetten om hier 
verandering in aan te brengen?
5. Wat doet het college om bovenstaande problemen te voorkomen en te verhelpen? Op 
welke manier gaat zij hierover met de minister en het Rijk in gesprek? Hoe verzamelt het 
college de problemen die inwoners ervaren die met het NCG te maken hebben? Waar gaat het 
college bij de minister en het Rijk op aandringen? 
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