Advies herbeoordeling Lokaal Programma gemeente Groningen
Oorspronkelijk advies d.d. 20 mei 2020
Op 20 mei 2020 heeft de beoordelingscommissie het lokale programma van de
gemeente Groningen beoordeeld. De conclusie van de commissie luidde toen dat het
programma van de gemeente Groningen onder voorwaarden voldoet aan het
Programmakader.
Samenvattend heeft de commissie op 20 mei 2020 de volgende voorwaarden
geformuleerd:
1. Expliciteer de overkoepelende visie op de gehele gemeente. En geef daarbij
aan hoe de genoemde programmalijnen hierin passen en welk perspectief ze
opleveren voor de inwoners van de gemeente Groningen en, indien
opportuun, voor alle Groningers;
2. Omschrijf de doorlopende effecten van het programma;
3. Licht toe wat de toegevoegde waarde (de zogenoemde plus) is van het
programma, met inbegrip van de gekozen interventies;
4. Onderbouw hoe de beoogde investeringen in verhouding staan tot het
gewenste resultaat;
5. Werk de integraliteit van het programma beter uit, in het bijzonder de bijdrage
van het programma aan economie en werken en leren.
6. Bied het aangepaste programma opnieuw ter beoordeling aan de commissie
aan.
De commissie adviseerde het bestuur om het programma pas definitief goed te
keuren op het moment dat aan de geformuleerde voorwaarden is voldaan. Het
bestuur heeft dit advies gevolgd. De gemeente Groningen heeft op basis van het
advies van de commissie haar programma aangevuld en gewijzigd. Ook heeft de
gemeente Groningen een antwoordnota bijgevoegd met daarin informatie over de
manier waarop het programma is aangepast. Op 21 juli 2020 vond herbeoordeling
van het lokale programma door de commissie plaats.
Motivatie herbeoordeling 21 juli 2020
De conclusie van de beoordelingscommissie luidt dat het programma van de
gemeente Groningen voldoet aan het Programmakader. De commissie geeft een
aantal punten van aandacht mee voor de verdere uitwerking in de
uitvoeringsparagraaf en actualisatie.
De commissie is van mening dat in voldoende mate aan de gestelde voorwaarden is
voldaan om het programma nu van een positief advies te voorzien. Het programma
voldoet daarmee aan het Programmakader. De commissie ziet dat het programma
op veel punten aanzienlijk in kwaliteit heeft gewonnen en de inhoudelijke vragen van
de commissie worden over het algemeen goed geadresseerd. Tegelijkertijd blijven er
verbeterpunten bestaan. De commissie geeft daarom de volgende punten van
aandacht mee met betrekking tot proportionaliteit, en daarmee doelmatigheid en
additionaliteit:
• Maak inzichtelijk welke overwegingen ten grondslag liggen aan de
voorgestelde interventies en welke effecten daarvan verwacht worden.

•

De commissie heeft behoefte aan meer inzicht in wat regulier beleid is en wat
zonder Nationaal Programma Groningen niet mogelijk zou zijn. De
additionaliteit van het programma blijft nu op sommige punten nog wat vaag.

Ook ziet de commissie ten aanzien van integraliteit graag meer aandacht voor
economie en werken en leren. Deze thema's verdienen niet alleen op provinciaal
niveau aandacht, maar juist ook vanuit de gemeente Groningen. Ten slotte
waardeert de commissie de missiegedreven aanpak zoals beschreven bij het
programmaonderdeel 'Wijkvernieuwingsprogramma Beijum-Lewenborg'. De
commissie ziet graag dat ook op die manier invulling wordt gegeven aan het
onderdeel 'Versterken en vernieuwen Ten Boer'.
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