Wijzigingen lokaal programmaplan NPG n.a.v. wensen en bedenkingen gemeenteraad
De wensen en bedenkingen zijn in 4 categorieën onder te verdelen:
1.

Samenhang en verbinding

Een aantal partijen vroegen aandacht voor de samenhang tussen het lokale programmaplan en de eerdere
documenten van het Nationaal Programma Groningen en voor verbinding met de andere programma’s. Op
basis hiervan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-

2.

In de Leeswijzer op pagina 6 is beter onderscheid gemaakt tussen de verschillende documenten en
hun functies.
Op pagina 7 is de afstemming en samenhang met programma’s van andere gemeenten en de
provincie aanvullend benadrukt.
In Hoofdstuk 1 Hoofdlijnen Nationaal Programma Groningen is in de inleiding beschreven hoe de
hoofdlijnen zich verhouden tot en samenhangen met de doelen uit het programmakader. Deze
beschrijving is voor extra samenhang afgestemd met provincie en andere gemeenten.
Concrete en meetbare doelstellingen

Een aantal partijen vroegen aandacht voor concretere doelstellingen in lijn met de adviezen van Deetman en
Pastors. Op basis hiervan zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
-

-

3.

Op pagina 8 is een paragraaf ‘doelstellingen, monitoring en rapportage’ toegevoegd welke inzichtelijk
maakt op welke wijze monitoring en rapportage vanuit het programmabureau is georganiseerd. De
adviezen van Deetman en Pastors hadden betrekking op het programmakader. Daarin zijn concrete
doelstellingen met meetbare indicatoren geformuleerd die ook van toepassing zijn op ons programma.
Dit is verduidelijkt.
Voor het programma Vernieuwen & Versterken is, conform het programmakader, een centrale
doelstelling toegevoegd op pagina 15.
Voor het wijkvernieuwingsprogramma Beijum-Lewenborg zijn doelen en indicatoren aangescherpt,
concreet en afrekenbaar gemaakt.
Participatie

Een aantal partijen vroegen aandacht voor participatie en zeggenschap van bewoners. Dit heeft geleid tot de
volgende aanpassing
-

-

4.
-

-

Om het participatieve karakter van het programma en de verdere uitwerking ervan in projecten te
verduidelijken is op pagina 7 is bij de uitgangspunten van de gemeente Groningen een principe
toegevoegd: Dit is een programma van en voor Groningers dus op welk schaalniveau of in welk gebied
we programma’s opstellen en projecten uitvoeren doen we dit samen met inwoners en belanghebbende.
Toevoeging op pagina 11 dat we een ambitie en aanpak vaststellen en deze gedurende de looptijd van
het Nationaal Programma Groningen vullen met projecten in samenspraak met inwoners en
stakeholders.
Overig
Op pagina 9 bij hoofdlijn ‘van onderwijs naar kennis en vakmanschap’ is het belang van vakmanschap
(SP) en een meerjarig onderwijsprogramma (PvdA) toegevoegd.
Op pagina 10 bij hoofdlijn ‘Groninger Landschap’ de toevoeging dat “bij de transities die druk
uitoefenen op ons landschap hebben we aandacht hebben voor ruimtelijke inpassing en
maatschappelijk draagvlak.” (SP, PvdA)
Op pagina 10 bij hoofdlijn ‘Toekomstbestendige bedrijvigheid’ toevoeging van het belang van de
maakindustrie en landbouw (CU, SP).
Op pagina 11 bij hoofdlijn ‘Groningen als fijne leefomgeving’ toevoeging van het belang van kunst en
cultuur juist in wijk- en dorpsvernieuwing (GroenLinks).

