Advies herbeoordeling 21 juli 2020
Nummer:

G08

Titel:
Organisatie:

Kansrijke Start Beijum-Lewenborg
Gemeente Groningen

Totale kosten:
Bijdrage NPG:

€1.500.000,€1.210.000,-

Advies
beoordelingscommissie:
Motivatie:

VOLDOET

Op basis van de eerste beoordeling van dit project had de
commissie de volgende voorwaarden geformuleerd:
1. Beantwoord de vragen uit de oplegger inzake proportionaliteit
en toekomstbestendigheid;
2. Schep meer duidelijkheid over het precieze doel van het
project (armoede doorbreken of voorkomen)
3. Geef aan hoe gezinnen participeren in dit project
4. Onderbouw de gevraagde financiële bijdrage.
5. Bied het aangepaste projectformat opnieuw te beoordeling
aan de commissie aan.
Naar aanleiding van de gestelde voorwaarden heeft de gemeente
het projectformat voor dit project opnieuw ingevuld. De commissie is
van mening dat de projectaanvraag verbeterd is en concludeert dat
in voldoende mate aan de voorwaarden is voldaan. Daarmee voldoet
dit project aan het Programmakader. Het advies aan het bestuur is
om dit project goed te keuren en de middelen hiervoor beschikbaar
te stellen.
Wel geeft de commissie nog twee punten van aandacht mee t.b.v.
de verdere uitwerking van dit project. De risico's zijn vrij summier
omschreven. Dit geldt met name voor het aantal buddy's, hoe wordt
geborgd dat er voldoende zijn? Zorg voor voldoende mitigerende
maatregelen. Daarnaast zijn veel partijen bij dit project betrokken.
Let daarom op de regie. Organiseer dat er voldoende regie op het
project ontstaat, zodat afspraken daadwerkelijk waargemaakt
worden.

Voorwaarden:

n.v.t.

Bijlage 1. Scoringsformulier
Score:

1a. Economie

n.v.t.

1b. Werken en leren

++

1c. Leefbaarheid

++

1d. Natuur en klimaat

++

2a. Participatie

++

2b. Integraliteit

++

2c. Proportionaliteit

++

2d. Samenhang

++

2e. Toekomstbestendigheid

++

2f. Cofinanciering

++

3. Algeheel advies over het hele programma/project

++

1. Ambities

2. Randvoorwaarden

3. Algeheel advies

Voldoet

++

Voldoet onder
voorwaarden

+

Aanhouden

0

Voldoet niet

-

Het programma/project kan uitgevoerd worden.
Het programma/project kan uitgevoerd worden,
mits op dit onderdeel aanpassingen gedaan worden
Er mist informatie of er zijn nog bezwaren over dit
(onderdeel van het) programma/project
Het programma/project kan niet uitgevoerd
worden.

