Amendement GemeenteBelangen Midden-Groningen

Agendapunt nr. 4

Reservering 5% voor burgerinitiatieven
De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 28 oktober 2020
De middelen in het kader van Het Nationaal Programma Groningen beschikbaar zijn gesteld door
Den Haag aan de inwoners van de provincie Groningen (1,15 miljard euro als startkapitaal) , voor alle
Groningers. Deze middelen zouden randvoorwaardelijk moeten zijn aan het herstel- en
versterkingsprogramma voor alle aardbevingsgedupeerden in onze provincie. Voor onze gemeente is
95 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Constaterende dat:
-

Er door de Covid-19-maatregelen er te weinig gelegenheid is geweest voor voldoende c.q.
intensief overleg met onze inwoners en organisaties;

-

Hierdoor een “gat” is ontstaan in het overleg tussen de gemeente en de direct betrokkenen;

-

Het Loket Leefbaarheid van de Provincie Groningen (gezamenlijke) plannen van inwoners
ondersteunt tot een bedrag van 10.000 euro voor de aardbevingsgemeenten;

De criteria hiervoor, zie www.loketleefbaarheid.nl (veel) eisend zijn en als absolute
voorwaarden gelden;
-

Het impulsloket van het NPG ook ruimte biedt voor aanvragen van stichtingen, verenigingen
en coöperaties en kleine ondernemers;

-

Hier de bijdragen tussen de 10.000 euro en 125.000 euro liggen;

-

De criteria, zie www.nationaalprogrammagroningen.nl, vereist dat er sprake is van minimaal
50% eigen financiering en/of cofinanciering zijn; en daarmee dus ook (veel) eisend zijn en
voorwaardelijk zijn;

Overwegende dat:
Hierboven genoemde middelen aansluit bij het harmoniseren van het “dorpen- en
wijkenbeleid” van het college;
-

De gemeente laat zien van buiten naar binnen te willen werken;

-

Gedurende de looptijd van het NPG de wensen en behoeften van onze inwoners kunnen
veranderen;

-

Onze inwoners hiermee de mogelijkheid krijgen om actief mee te doen aan de uitvoering
van de lokale programmaplannen van Midden-Groningen;

-

Er relatief gezien veel projecten zijn en geld worden geïnvesteerd in het stedelijke gebied
van Midden-Groningen;

-

Nadere uitwerking van criteria en randvoorwaarden nog opgesteld moeten worden;

-

Het ingepast kan worden in de ambitie die de raad al heeft uitgesproken inzake het digitaal
participeren en communiceren;

-

Het moet gaan om projecten buiten het leefbaarheids- en impulsloket of andere te verkrijgen
subsidies;

Besluiten:

De titel van 2.4 van het Lokaal Programmaplan voor het Nationaal Programma Groningen te wijzigen
van "voor iedereen" in: "voor iedereen en door iedereen".

En na het denkraam in 2.4 de volgende tekst opnemen:
-

Om het NPG ook van iedereen te laten zijn wordt 5% ( 4,75 miljoen) van het budget
gereserveerd voor burgerinitiatieven die bijdragen aan de brede welvaart van onze inwoners.
Inwoners kunnen op deze wijze alsnog een actieve inbreng hebben en plannen indienen.
Deze hebben daarbij onder andere actief toegang tot het digitaal platform zoals al geïnitieerd
door de raad (burgerparticipatie- en communicatie). En wordt verder uitgewerkt hoe de raad
en het college deze plannen wegen voordat ze ter beoordeling gaan naar het NPG-bestuur.

En gaat over tot de orde van de dag.

