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Totale kosten:
Bijdrage NPG:

€250.000,€175.000,-

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. Geef aan op welke manier de wijk regie en
verantwoordelijkheid krijgt bij de besteding van het
wijkbudget;
3. 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. Op basis van dit
hernieuwde projectformat oordeelt de commissie dat de gemeente
Groningen aan alle voorwaarden heeft voldaan en dat het project op
alle vlakken voldoet aan het Programmakader. De commissie
adviseert het bestuur daarom dit project goed te keuren en de
middelen hiervoor beschikbaar te stellen.
Met betrekking tot de verdere versterking van
toekomstbestendigheid en integraliteit wil de commissie twee punten
van aandacht meegeven. Allereerst wordt in het projectformat
gesteld dat door inzet van het wijkbudget een nieuwe manier van
overleg zal ontstaan tussen inwoners, overheid en maatschappelijke
organisaties. Deze nieuwe overlegstructuur, met actieve
betrokkenheid van inwoners, zou een automatisme worden en
daarmee één van de blijvende effecten van dit project zijn.
De commissie merkt op dat dit geen vanzelfsprekendheid is en dat
het inbedden en behouden van een dergelijke overlegstructuur
blijvend (financiële) aandacht vergt van de gemeente Groningen.
Daarnaast is dit project primair gericht op leefbaarheid, maar de
commissie wil de gemeente uitdagen om ook goed oog te hebben
voor de mogelijkheden om economische activiteiten in de wijk te
stimuleren.

Voorwaarden:

N.v.t.

Bijlage 1. Scoringsformulier

Score:

1a. Economie

++

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.

