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Inwoners en samenleving

Geef inwoners en samenleving prioriteit
Wanneer het over inwoners en de samenleving gaat hebben we het over de 
leefwereld. De overheid, waar de gemeente deel van uitmaakt, is de systeemwereld.

Nu is vaak de systeemwereld leidend terwijl de leefwereld dat zou 
moeten zijn.

Sociaal domein en samenlevingszaken
Net zoals alle andere partijen willen we kwalitatief goede en betaalbare zorg en 
ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Ook zetten we vol overtuiging in op 
preventie.

De realiteit is dat er wachtlijsten zijn bij de sociale teams, bij de toegang tot advies, 
ondersteuning en zorg. Er zijn veranderingen op komst, maar de basis is nog wankel.

Feit is ook dat het sociaal domein en de jeugdzorg complexe systemen zijn die 
bestaan uit heel veel organisaties en partijen. Daar waar mensen vast komen te zitten 
tussen de tandwielen van zo'n overheidssysteem, gebeuren nare ongelukken.
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Overheden kunnen leren van wat er is misgegaan bij de toeslagenaffaire, dat geldt 
ook voor de gemeente. Door kritisch te kijken naar de eigen rol in het systeem en 
daarbij de mogelijkheden te benutten waar een gemeente over kan beschikken.

Een medewerker van het Sociaal team Groningen:

Veel te vaak gaat de menselijke maat verloren. Dat voorkom je door mensen in 
staat te stellen om te doen wat werkt. In plaats van "computer says no". 

Mensen met kennis van zaken zeggen "Ja wij denken graag met je mee en helpen
waar we kunnen". Zodat jij, inwoner zelf, zoveel mogelijk de regie in handen 
kunt houden.

Verandering van het systeem
Lokaal Sociaal richt zich met name op de toegang tot zorg en ondersteuning. De 
toegang is het punt waar een mens in het systeem terechtkomt. Na de 
toeslagenaffaire vindt iedereen dat het anders moet, dit is een tandwiel in het 
systeem waar wij invloed op hebben.

Het systeem kost het meeste geld en ondertussen lopen mensen vast 
in de tandwielen.

Voor een solide sociaal vangnet is samenhang, afstemming en samenwerking 
noodzakelijk tussen de verschillende beleidsterreinen, organisaties en systemen. 
Waarbij iedereen de ander respecteert op diens gebied en in zijn of haar rol.

Zorg dat er samenhang komt in beleid dat is gericht op het versterken van mensen en
van de samenleving. Dat doe je door uit te gaan van de doelstellingen van de 
samenlevingsopbouw. Zo voorkomen we dat inwoners steeds van het kastje naar de 
muur gestuurd worden. Daarnaast kosten bureaucratie en wachtlijsten veel tijd en 
geld.

Kortom: Het hoofddoel van Lokaal Sociaal is het verankeren van de menselijke maat 
en de menselijke toets in het beleid, en daarbij opletten dat mensen niet vastlopen in 
de starheid van het systeem.

De toegang
Te vaak is het systeem achter de schermen leidend, het bekende "computer says no". 
Zet in plaats daarvan de deur wijd open en ga samen op zoek naar mogelijkheden om 
te komen tot oplossingen 

Meedenken kan namelijk altijd en leidt meestal tot oplossingen. Wachtlijsten moeten 
aangepakt worden. Nu moeten mensen weken en soms maanden wachten tot er 



überhaupt een contactpersoon bekend is. Tot die tijd staat alles stil en daardoor 
verslechtert de situatie alleen maar.

Een vader:

Omdat de casemanager vertrokken is en er nog geen nieuwe naam bekend was 
kwamen we op een wachtlijst. Het heeft maanden langer geduurd dan nodig 
was, voor de bezoekregeling met mijn kinderen weer opgestart kon worden en 
wij elkaar weer in de armen konden sluiten.

Zorg dat de mensen van de sociale teams makkelijk te bereiken zijn. Zowel online, 
telefonisch als in persoon. Het allerbelangrijkste is dat je een MENS treft, waarbij je 
ervan opaan kunt dat vanaf het moment dat er contact is, men zorgvuldig omgaat met
hetgeen er besproken is en er tijdig een reactie of vervolg op komt.

Mensen hebben behoefte aan persoonlijk contact, en willen weten door wie ze 
geholpen worden. Niet een persoon, of een medewerker, maar een MENS met een 
NAAM. Iemand die bereikbaar is en die je terugbelt of mailt.

Zeker zijn van zorg
De bureaucratie en systeemzaken zijn taken van de gemeente, niet van de inwoner. 
Die heeft vaak al meer dan genoeg aan het hoofd en moet daarbij, waar mogelijk, 
zoveel mogelijk ontlast worden. Dat geldt ook voor de professionals in de zorg, die 
zich vooral op de inhoud moeten kunnen richten en doen wat werkt, namelijk zorg 
verlenen.

Wanneer je advies, ondersteuning of zorg nodig hebt, moet die er zijn. 
De taak van de gemeente is hierin heel helder. Zorgen dat de juiste 
vraag zo snel mogelijk bij de juiste personen op het bureau komt.

Inmiddels werkt men met een methodiek, op aanraden van Lokaal Sociaal, die de 
nadruk legt op de toegang (de 'eigen kracht conferentie'), maar dat kan nog beter. Er 
moet beter gebruik gemaakt worden van de wettelijke mogelijkheden. Zoals gebruik 
maken van een familieplan, of een ontwikkelingsplan waarin mensen zélf met 
oplossingen kunnen komen en ondersteuning krijgen die gericht is op hun specifieke 
situatie.

Het grote belang van de toegang moet voor iedereen duidelijk zijn. Mensen treffen 
een contactpersoon en, wanneer een bepaald traject gestart wordt, een 
casusregisseur vanuit de gemeente. Zo is het mogelijk om het proces dat zij 
doorlopen soepel te laten verlopen.

3



Belangrijk is een goede samenwerking en afstemming met de professionals in de zorg
en maatschappelijke krachten in de samenleving. Als het aankomt op inrichting en 
uitvoering van de toegang, is het van belang dat de gemeente heel helder voor ogen 
heeft welke rol zij zelf in het proces heeft en wat ervoor nodig is om de inwoner zo 
goed mogelijk van dienst te zijn binnen de mogelijkheden van het overheidssysteem.

Waar zetten we op in
• We willen de toegang zo inrichten dat inwoners met steun vanuit de 

samenleving zoveel mogelijk zelf de regie kunnen houden over hun eigen leven.
Waarbij zij kunnen rekenen op doelmatige en doeltreffende inzet vanuit de 
gemeente.

• Basisvoorzieningen heten niet voor niets basisvoorzieningen en zijn de 
minimale voorzieningen die er moeten zijn. Dan hebben we het over de 
wijkverpleegkundige, huishoudelijke ondersteuning, schuldhulpverlening, 
begeleiding van werkzoekenden, vrijwilligerswerk, leer-werkbedrijf, enzovoorts.

• Versterken van mensen, sociale samenhang in de samenleving. Dat doen we 
samen met alle mensen die daarin een rol van betekenis hebben op Het 
Hogeland. De gemeente zorgt dat zij de smeerolie is in die samenleving, het 
vangnet in noodgevallen en bovenal betrouwbaar.

• We hebben aandacht voor de opkomende energiearmoede en meer nog de 
armoede in het algemeen.

• Ondersteuning van de minima, preventie en het allerbelangrijkste: Het 
proberen te voorkomen dat mensen alleen staan in deze situatie en geen 
oplossing meer zien. Waar mogelijk en redelijk kijken we welke regelingen en 
kansen er zijn om mensen met een minimaal inkomen tegemoet te komen.

• Er is persoonlijk contact waar dat gewenst is. Niet alleen een zaaknummer. 
Inwoners krijgen te maken met een mens met een naam. Iemand die zich 
verantwoordelijk voelt voor het contact met de ander en vervanging regelt bij 
afwezigheid, zodat dingen niet onnodig blijven liggen. Goede dienstverlening is 
noodzakelijk.

Het huidige Coronabeleid 
De uitbraak van corona en de daarop volgende maatregelen hebben ons laten 
ervaren hoe het maatschappelijke leven in korte tijd ingrijpend kan veranderen.

De afgelopen coronatijd is van grote invloed op de samenleving, zorg en economie. 
De invloed die de gemeente daarop heeft is beperkt omdat het landelijk beleid 



leidend is. Landelijk beleid dat geschreven wordt met een blik op de Randstad en vaak
oogkleppen op heeft voor wat er het platteland nodig is.

Waar we wel invloed op hebben is het verdelen en juist inzetten van de
corona-compensatiegelden.

Die zijn niet bedoeld om verspreiding van een duur Waddenmagazine huis aan huis te
sponsoren, of tijdelijk goede sier te maken met het bieden van een overgangsregeling 
voor veranderingen in beleid. Die gelden zijn er ter compensatie van inkomsten, 
bijdragen, tegemoetkomingen van verenigingen, dorpshuizen en jeugdsozen. De 
groepen die inkomsten misgelopen zijn door de verschillende lockdowns.

Het geld is voor de inwoners en ondernemers en moet daar uitgegeven worden waar 
het voor bedoeld is. Zij moeten kunnen rekenen op de menselijke maat en maatwerk 
waar dat nodig is, omdat we deze coronacrisis als overheid, ondernemers en 
inwoners sámen tot een goed einde moeten brengen.

Daarnaast baart de toenemende polarisatie ons zorgen. Daar waar voorkomen kan 
worden dat mensen uitgesloten worden, moeten we dat ook doen. De combinatie van
factoren als aardbevingen, coronacrisis en hoge kosten voor levensonderhoud, maakt
dat er erg veel van de Groningers wordt gevraagd. Daarom is het mede aan de 
gemeente om bij te dragen aan het bijstaan van mensen en het versterken van de 
samenleving.
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Iedere inwoner telt

De mensen met een rugzak
Vergeet nooit dat pech hebben iedereen kan overkomen.

Er zijn mensen met een beperking, lichamelijk of psychisch, zichtbaar of niet. Dat is 
iets waar de samenleving rekening mee dient te houden. Je kiest er niet voor, het is 
een gegeven. De gemeente is er moreel gezien mede verantwoordelijk voor om de 
samenleving en de maatschappij zo inclusief mogelijk in te richten.

Robin, een jongere uit Bedum:

Mensen die een handicap hebben zijn eigenlijk niet gehandicapt, maar de 
wereld máákt deze mensen gehandicapt, door niet de zaken te geven waardoor 
je gewoon makkelijk de dingen wel kunt doen.

Het vraagt alertheid bij beleid. Het vereist samenwerking met ervaringsdeskundigen 
of vertegenwoordigers daarvan om zeker te zijn dat je ook echt het juiste doet.

Concreet kun je alvast met de volgende dingen beginnen:

• Richt in openbare gebouwen een onzijdig toilet in. Kleine moeite en voor hen 
die daar waarde aan hechten een groot goed.

• Maak gebruik van de verschillende aanspreekvormen, naast hij/zij, zoals 
die/hun, en vergroot de interculturele gespreksvaardigheid in communicatie 
vanuit de gemeente naar álle inwoners. 

• Onbekend maakt onbemind. Bied ruimte en gelegenheid voor ontmoeting en 
verbinding, moedig dat aan. Wanneer een ander niet meer zomaar een 
vreemde is, maar een bekende met een naam en een gezicht ontstaat er ruimte
voor contact en wederzijds begrip.

• Kijk kritisch naar de inrichting van de openbare ruimte, waar een simpele 
aanpassing nuttig is, doen we dat gewoon. Zoals een stoepje verleggen, een 
afrit veranderen, een tegel recht leggen of een bord plaatsen. Grotere 
vraagstukken pakken we voortvarend aan en we zoeken naar oplossingen.

Een samenlevingsopbouw-medewerker van "Goeie buurt" Korrewegwijk:

Ieder heeft zijn of haar verhaal en rugzak en ervaringen die je maken tot wie je 
bent. Zodra je uitgaat van krachten en talenten en denkt in oplossingen, is die 
rugzak van ervaringen juist een bron van inspiratie voor de ander om weer een 
stap vooruit te kunnen zetten.



De LHBTQI+ gemeenschap
Mogen zijn wie je echt bent is een groot goed. Helaas is dat ook anno 2022 nog geen 
zekerheid. Onder een laag van fatsoen zijn vaak nog veel vooroordelen en 
discriminatie aanwezig.

Een inwoner uit Het Hogeland:

Het raakt mij ontzettend wanneer ik twee van mijn vrienden, een verliefd homo 
stel, hoor vertellen welke overweging eraan vooraf gaat voordat ze überhaupt in
het openbaar hand in hand lopen. Omdat er altijd een afweging is of het wel 
kan, daar waar ze zijn en het geen nare reacties of zelfs geweld oproept.

Daarom ook hier aandacht voor alle leden van deze gemeenschap en de uitdagingen 
die zij tegenkomen.

De nieuwkomers en statushouders
Ze verdienen een warm welkom en een zorgvuldige introductie in de Hogelandster 
samenleving. Liefst samen met Hogelandsters en met een hoofdrol voor het prachtige
inwonersinitiatief Colorful Het Hogeland. Het is van belang dat deze mensen, die vaak 
nog geen sociaal netwerk hebben, de mogelijkheden krijgen dit voor zichzelf op te 
bouwen. Dat vraagt om tijd en tegelijk ook een goed sociaal vangnet.

Lokaal Sociaal wil graag dat deze mensen ook meedenken over de lokale politiek en 
gaat ze dan ook opzoeken om in gesprek te gaan. Leren van onze nieuwe inwoners en
de lessen die hun vaak bewogen geschiedenis en andere cultuur met zich 
meebrengen.

Ouderen
Het beeld dat de vergrijzing, en ouderen in het algemeen, een last zouden zijn voor de
samenleving, doet de inzet van velen geen absoluut geen eer aan. Daarom moet er 
ook in gemeente Het Hogeland snel vaart gemaakt worden met een inrichting van de 
samenleving die rekening houdt met het feit dat mensen steeds ouder worden en 
daardoor ook langer een beroep zullen doen op de zorg en ondersteuning. Dat doen 
we met liefde en het liefst in de eigen buurt. Zoals dat hoort.

Laten we vooral denken aan verzilvering, in plaats van vergrijzing.
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Jongeren van het Hogeland
De gemeente is op zoek naar een manier om in contact te komen met jongeren, maar 
slaagt daar nog niet zo goed in. We moeten jongeren vragen wat zíj belangrijk vinden, 
zodat de politiek de juiste keuzes kan maken. Nu wordt er vooral op ingezet om 18 
jarigen naar de stembus te lokken. Minstens zo belangrijk is echter dat de politiek 
deze groep duidelijk maakt dat hun stem er niet alleen bij de verkiezingen toe doet. 
Maar dat die stem altijd belangrijk is en de gemeente ernaar wil luisteren.

Wat wordt er veel gepraat, geschreven óver en besloten vóór jongeren.
Zonder dat er ook maar één keer aan jongeren zelf gevraagd is wat zij 
nu eigenlijk zelf zouden willen of wat ze zelf ergens van vinden.

Jongeren vinden heel veel van politiek. Denk maar aan het klimaat, de boeren die 
onder druk staan, het coronabeleid. Het zijn de volwassenen die vaak vergeten om ze 
erbij te betrekken en echt de tijd te nemen om naar ze te luisteren.

Stap één is in gesprek gaan met jongeren. Om erachter te komen hoe zíj denken dat 
de afstand tussen hen en de politiek kleiner gemaakt kan worden. Om te vragen wat 
zíj ervoor nodig hebben om hun stem wél te laten horen.

Jeugdsozen en jeugdhonken

Net zoals veel andere partijen willen wij dat jeugdsozen en jeugdhonken open blijven 
en vooral kunnen blijven doen waar ze goed in zijn. Jeugdsozen zijn plekken waar vaak
al jarenlang onvergetelijke herinneringen worden opgedaan. Het is niet zo dat de 
leeftijdsgrens van een vriendengroep bepaald wordt door 18- en 18+.

Jongerenwerk en jeugdzorg

Wanneer je als jongere advies, ondersteuning of hulp nodig hebt moet die er voor je 
zijn. Het is, helemaal voor jongeren, een ingewikkelde tijd, die veel druk met zich 
meebrengt en spanning oplevert.

Openbaar vervoer en veilige routes

Veilig kunnen reizen naar school en werk is belangrijk. Houd er rekening mee dat de 
stad Groningen voor veel jongeren een tweede thuis is, of wordt, in de toekomst. Een 
goede verbinding met de stad en de Eemsdelta is noodzakelijk, evenals goede 
verbindingen binnen het Hogeland.

YOLO, 'You Only Live Once' ofwel: Je leeft maar één keer…

Het belangrijk dat er genoeg te doen op het Hogeland. Evenementen, festivals, 
activiteiten waarbij jong en oud kunnen deelnemen zijn ontzettend waardevol. 



Muziek, kunst en cultuur verbinden en inspireren. Talenten moeten zich kunnen 
ontwikkelen en de ruimte krijgen, feesten moeten gevierd kunnen worden en 
horizonnen moeten worden verlegd kunnen worden.

Ook in de buitenlucht en de natuur moet er genoeg ruimte zijn om te ontmoeten, te 
spelen en te beleven. Bijvoorbeeld een Hogelandster blotevoetenpad, skateparken, 
natuurspeeltuinen, speelbosjes, veilige dorpsvuurplaatsen, zwemsteigers en 
strandjes, uitdagende beweegroutes (zoals voor freerunning en mountainbikers). 
Gebruik de ruimte en de natuur die we hebben om mensen en dus ook jongeren uit 
te dagen om te bewegen en ontspannen. Je zou van het Nationaal Programma 
Groningen-geld als rode draad ook een gemeentebreed plan kunnen maken waarin je
allemaal kleine initiatieven op dit gebied bundelt.

Ruimte voor jongeren

Op korte termijn moeten we zorgen voor comfortabele en flexibele werkruimte voor 
jongeren op plekken in de buurt, voor als het thuis studeren even niet lukt of teveel 
wordt. Denk aan dorpshuizen, bibliotheken of andere daarvoor geschikte flexibele 
werkruimtes. Studeren en leren is evengoed keihard werken. Maar zorg ook dat er 
voldoende werk- en stageplekken zijn.

Betrek jongeren bij de samenleving

Jongeren zijn geen wezens van een andere planeet, ze zijn net zo goed als iedereen 
onderdeel van onze samenleving. Door het creëren van ontmoetingsmogelijkheden 
waar jong en oud samen mooie dingen kunnen doen betrek je ze bij die samenleving. 
Maar dat doe je ook door te zorgen dat bij het inrichten van dorpen en het beleid 
t.a.v. bijvoorbeeld het winkelaanbod, ook rekening wordt gehouden met de ideeën en 
behoeften van jongeren. Laat merken dat ook zij in beeld zijn en een plek in de 
samenleving hebben. En dat ook hún stem daarbij belangrijk is.

Onze samenleving: inclusief en divers.
Inclusie is vooral een kwestie van doen. Mensen met respect benaderen. Een 
gelijkwaardige benadering en een gezonde nieuwsgierigheid naar de ander is 
onmisbaar.

We willen een inclusieve gemeente zijn. Een gemeente waar iedereen er toe doet en 
waar iedereen mee kan doen. Dat vraagt naast de gerichte aandacht voor diversiteit 
ook om investeringen in de samenlevingsopbouw of bijvoorbeeld praktische 

9



aanpassingen in de straatinrichting. Omdat dat onderlinge solidariteit, verbondenheid
en tolerantie bevordert.

• Het begint met weghalen van alle al dan niet denkbeeldige drempels en het 
bieden van mogelijkheden en alternatieven.

• Digitale dienstverlening moet gebruiksvriendelijk zijn en er moet persoonlijk 
contact mogelijk zijn wanneer daar behoefte aan is.

• Er moet begrip en ondersteuning zijn voor mensen hebben die moeite hebben 
met lezen en schrijven. Dus normaal begrijpelijk taalgebruik, 
gebruiksvriendelijke websites, formulieren, enzovoorts.

• Zorg voor flexibele werkplekken. Richt ontmoetingsruimtes in in de buurten en 
dorpen voor samenspraak met huidige en toekomstige gebruikers. Gebruik 
hiervoor de dorpshuizen, bibliotheken. Openbare ruimte zoals de (oud) 
gemeentehuizen of andere gebouwen die hiervoor beschikbaar zijn. Zorg voor 
goede voorzieningen en snel internet voor jong en oud.

Wij verzetten ons tegen daden van discriminatie, racisme, 
onderdrukking of wat voor vormen van uitsluiting, minachting of 
geweld dan ook.

Het is aan ons om oog en oor te hebben voor de slachtoffers. Maar ook
voor de daders. Wat drijft ze hiertoe? Hoe gaan we dit in de toekomst 
voorkomen en wat kunnen wij én zij ervan leren?’



Wonen, leven en werken op Het Hogeland

Thuis op het Hogeland
Uiteraard is het belangrijk dat er voldoende woonruimte is en er kansen gepakt 
worden, als die zich voordoen, om het woningaanbod uit te breiden. Waarbij we de 
prioriteit willen geven aan creatieve oplossingen. Zoals invulling van bestaande 
leegstaande gebouwen, kleine duurzame woonvormen, gemeenschapswoningen en 
in combinatie met zorg waar het verantwoord is.

Veiligheid en openbare orde
Hier zijn we het wel over eens. Net zoals alle andere partijen vinden wij aantal dingen 
belangrijk:

• De hulpdiensten (politie/brandweer/ambulance) moeten veilig en op tijd ter 
plaatse kunnen zijn en er moet goede huisvesting voor ze zijn.

• We vinden dat verkeersveiligheid en alles wat daaraan kan bijdragen van groot 
belang is en prioriteit verdient.

• Vormen van overlast en vandalisme moeten doortastend aangepakt worden. 
Aanpak bij de kern van het probleem is daarbij een must.
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• De schoolgebouwen moeten evenals alle openbare gebouwen, goede ventilatie 
hebben. Daarover is geen ruimte voor discussie.

• We willen dat gevaarlijke situaties in dorpen zoals bijvoorbeeld de 
aanwezigheid van een aardgascondensaat-overlaadstation in Roodeschool 
verholpen moeten worden.

Leven in de kleine dorpen en buurten
Vaak horen we de klacht dat alle aandacht van de gemeente naar de centrumdorpen 
gaat, in het bijzonder Winsum. Die klacht nemen we bij Lokaal Sociaal serieus en 
daarvoor hebben wij het volgende voorstel: Richt dorps- of buurtcoöperaties in. Deze 
dragen er zorg voor dat alle dorpen voldoende aan bod komen. Dus goed in beeld zijn
en blijven bij de gemeente.

Dorpscoöperaties: een samenwerkingsverband tussen gemeente en 
inwoners
Een dorpscoöperatie richt zich op het organiseren en ondersteunen van activiteiten. 
Het opzetten van projecten voor inwoners. Het verbinden van buren en dus het 
creëren van een gemeenschap. Dit onder andere met het doel om samen de buurt of 
het dorp mooier, leuker en aantrekkelijker te maken. Dat gezamenlijk met de lokale 
ondernemers en andere daarvoor in aanmerking komende maatschappelijke 
partners, waaronder een eventueel al bestaande vereniging van dorpsbelangen.

Belangrijk is dat de inwoners de teugels in handen hebben en vanuit de leefwereld 
bepalen hoe de gemeente, in de systeemwereld, daar een bijdrage aan kan leveren. 
Daarvoor moet de gemeente vertrouwen hebben in de inwoners en ruimte voor hen 
maken.

Bevlogen en betrokken inwoners zijn er genoeg op Het Hogeland. Vaak mensen die 
zich al inzetten voor de samenleving. Ze werken in alle bescheidenheid en willen 
beslist niet met de eer gaan strijken. Ook zijn er mensen die wel iets willen doen, maar
niet zo goed weten hoe ze dat kunnen inpassen in hun dagelijks leven.

Stel je eens voor wat we allemaal  tot stand zouden kunnen brengen als we daarvoor 
een structuur zouden kunnen bouwen. Een structuur die voldoende ruimte biedt om 
alle ideeën en inzet van de inwoners tot zijn recht te laten komen. Dat we talent, 
bevlogenheid en betrokkenheid de ruimte geven om elkaar daarin te vinden.

Inwoners verdienen een helpende hand van de gemeente om het 
goede te kunnen doen. Wat dat goede is, dat weten inwoners zelf vaak 
het best, als het over hun eigen buurt gaat.



Een dorpscoöperatie geeft inwoners meer regie over de eigen omgeving. Inwoners 
zijn de hoofdrolspelers in hun eigen buurt en zij moeten dus kunnen meebeslissen. 
Verborgen talenten zijn de energiebronnen waarmee we de leefbaarheid en 
levendigheid in een dorp verder kunnen ontwikkelen. Daarvan kunnen de 
gemeenteraad en het college van B en W ontzettend veel leren. Met name op 
gebieden als werk, veiligheid, inkomen, groen, openbare ruimte en leefomgeving.

Een concept dat lijkt op bijvoorbeeld "goeie buurt" in de stad Groningen kan op maat 
gemaakt worden voor het Hogeland. De gemeente zou dat moeten faciliteren. De 
dorpencoördinatoren en de bevolking van het Het Hogeland zouden hier zeker een 
bijdrage aan kunnen leveren.

Woonruimte genoeg voor "van jong tot oud"
Het is belangrijk dat we als gemeente voldoende woningen hebben voor alle 
leeftijdsgroepen in de bevolking. Ook hierbij is het weer van belang om goed te 
luisteren naar onze inwoners. Zij weten immers het best wat ze nodig hebben om 
goed te kunnen wonen op het Hogeland. Ouderen- én jongerenhuisvesting is nodig. 
Niet alleen in de centrumdorpen, maar juist ook in de kleinere dorpen en buurten.

De gemeente moet scherpe afspraken maken met woningbouwcorporaties. Daarbij 
moet er aandacht zijn voor achterstallig onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek 
en duurzaamheid van woningen. Het is van belang dat het woningaanbod voldoende, 
breed en betaalbaar is.

Inzet van antikraak en andere vormen van creatief, duurzaam en betaalbaar wonen 
juichen wij van harte toe.

Sport, kunst en cultuur
Op het Hogeland is het belangrijk dat er genoeg te doen is op het gebied van 
bijvoorbeeld sportmogelijkheden, evenementen, lezingen, workshops en festivals. 
Activiteiten waaraan jong en oud kunnen deelnemen. Deze activiteiten zijn ontzettend
waardevol voor de leefgemeenschap. Passie voor sport, muziek, kunst en cultuur 
verbindt en inspireert. Talenten moeten zich kunnen ontwikkelen en de ruimte 
krijgen. Feesten moeten gevierd worden en horizonnen moeten worden verbreed.

Verenigingen, vrijwilligers en inwonersinitiatieven die bijdragen aan de sociale 
samenhang zijn niet alleen maar waardevol, ze zijn noodzakelijk. Bijvoorbeeld voetbal 
is zoveel méér dan alleen sport. Het is onmisbaar als het aankomt op sociale 
betrokkenheid en samenhang. Een voetbalclub is een organisatie waar mensen elkaar
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ontmoeten, bewegen, sociale contacten aangaan en in die zin een bron voor de 
samenlevingsopbouw. Dat geldt voor alle vormen van sport, kunst en cultuur, ze zijn 
de smeerolie in de samenleving!

Multifunctionele accommodaties en dorpshuizen
Lokaal Sociaal blijft erbij dat de keuze om geen Multi functionele accommodatie in 
Bedum te bouwen een gemiste kans is. Ook in Kantens en andere plaatsen komt de 
vraag om een multifunctioneel dorpshuis. Dit moet toekomstbestendig zijn. Het moet 
voorzieningen dichterbij brengen. Dorpshuizen zijn onmisbaar in de Hogelandster 
samenleving.

Openbaar groen
Ergernis nummer één op het Hogeland is de staat van ons openbaar groen. Dat ligt 
niet aan de medewerkers in het groen! Dat is iets wat wel vaak geroepen wordt en 
dan met name ten koste van groenmedewerkers van Ability, Dat is niet terecht is en 
moet stoppen!

Een ex-medewerker groen van de gemeente Het Hogeland:

Als de jongens van Abilty er niet waren was de puinzooi in het groen nog veel 
groter!

Het ligt niet aan de medewerkers, maar aan de organisatievorm, de mogelijkheden en
de middelen die zij hebben. Enerzijds is dat het gevolg van politieke keuzes, anderzijds
het gebrek aan inzet vanuit de gemeente om hierin de samenwerking te zoeken met 
inwoners, verenigingen en bedrijven.

We hebben er namelijk allemáál last van. Het lukt de gemeente niet in haar eentje om 
het goed bij te houden. Hoe kunnen wij, inwoners en ondernemers op het Hogeland, 
daar samen een oplossing voor vinden? Denk mee met de gemeente! Ook weer een 
mooi vraagstuk om in de dorpscoöperatie bij de kop te pakken. Problemen lossen we 
sámen op.

Afvalinzameling
De hele diftar-discussie was een sterk staaltje oude politiek waar de honden geen 
brood van lustten. Maar het besluit is genomen en terugdraaien kan niet zomaar. Wat
we wel kunnen doen is binnen wat mogelijk is tegemoet te komen aan de wens van de
inwoners.



Bijvoorbeeld meer mogelijkheden om afval te kunnen scheiden zoals plastic en luiers. 
Als dit apart ingeleverd kan worden, kunnen inwoners zelf het gewicht in hun grijze 
container zoveel mogelijk beperken.

Economie en werkgelegenheid

De lokale ondernemers
Lokale ondernemers leveren een flinke bijdrage in onze samenleving en 
voorzieningen niveau. Iedereen plukt de vruchten van de levendigheid in de dorpen, 
werkgelegenheid in de buurt en een goed lopende lokale economie. De 
maatschappelijke betrokkenheid van de ondernemers op het Hogeland is groot. Dat is
geweldig, hun inzet is onmisbaar in de samenleving.

Een lokale ondernemer:

De lokale ondernemer dient evengoed als onmisbaar gezien te worden als we 
het hebben over de Hogelandster samenleving. Onze bijdrage aan en 
betrokkenheid met de lokale samenleving is groot. Te vaak missen wij in de 
gemeente een bondgenoot. Waarbij er wederzijds vertrouwen is en ruimte om 
van elkaar te kunnen leren.
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Een goede afstemming tussen onderwijs, leer-werkprojecten zoals Vakland en de 
lokale ondernemers is belangrijk. Zorg samen voor voldoende stage-, werk-leer- en 
gewone werkplekken. Plekken voor iedereen, van jongeren tot en met ouderen.

Alle ondernemers moeten op de gemeente kunnen vertrouwen. Geen ad-hoc 
besluiten nemen, willekeur voorkomen. Een gemeente die uitgaat van de eigen kracht 
van de ondernemers en in samen met hen komt tot een langetermijnvisie.

Naast de leden van de ondernemersverenigingen zijn er nog meer ondernemers en 
zzp'ers actief in onze gemeente. Ook zij hebben recht op een goed bereikbaar 
aanspreekpunt bij de gemeente en dezelfde behandeling.

De gemeente kijkt kritisch naar eigen beleid en regelgeving. Wat overbodig is kan 
geschrapt worden. Wat onduidelijk is moet aangescherpt worden en dat komt terug in
een nieuwe visie voor de lange termijn. Die gaan we samen met de ondernemers 
maken, waarbij de leidraad ook hier "samenlevingsopbouw" is. Het versterken van de 
lokale samenleving en economie.

Grote nieuwe bedrijven zijn alleen welkom mits ze een structurele bijdrage leveren 
aan de werkgelegenheid, de leefbaarheid en de omgeving en geen schade toebrengen
aan natuur en milieu.

De havens

Lauwersoog - visserijhaven

Lauwersoog is van oorsprong een visserijhaven en de plek waar de boot naar 
Schiermonnikoog vertrekt. De laatste decennia is er ook nadruk gelegd op toerisme 
en recreatie, waarbij het belang van inwoners en de lokale ondernemers wel eens 
vergeten lijkt te worden. In volle vaart wordt er door het Nationaal Programma 
Groningen (NPG) geld uitgegeven aan een tweede ontsluitingsweg en het Wereld 
Erfgoed Centrum Waddenzee (WEC). Draag zorg voor de omwonenden en voor 
verbinding met de eigen inwoners van het Hogeland, in plaats van volop in te zetten 
op de betalende toerist die van ver komt.

Eemshaven - energiehaven

De energiehaven van de toekomst. Toch lijkt de komst van een tweede enorm 
datacenter in de Oostpolder niet uitgesloten. Dat is het wat Lokaal Sociaal betreft wel. 
De belofte dat nieuwe bedrijvigheid een bijdrage levert aan de innovatie van groene 
energie en verduurzaming is een minimale eis en moet nagekomen worden, 
daarnaast moet er alles aan gedaan worden om de omwonenden tegemoet te 
komen. Zij kiezen hier niet voor, het overkomt ze.



Hoe meer we vanuit de Eemshaven kunnen bijdragen aan de duurzame energie 
transitie, hoe beter. Toch zijn er grenzen en moeten we realistisch zijn. Ook de bodem
onder de Eemshaven is bijvoorbeeld niet bevingsvrij. De mogelijkheid van een 
kerncentrale in de Eemshaven is wat Lokaal Sociaal betreft onbespreekbaar en 
uitgesloten.

Noordpolderzijl een haven met culturele en historische waarde

De kleinste zeehaven van Nederland moet bereikbaar blijven en daar is een spoelzee 
de beste optie voor. Om te voorkomen dat de haven dichtslibt wordt er al jaren 
gekeken naar de mogelijkheid van een spoelzee zoals in Nessemerziel, net over de 
grens in Duitsland, ook het geval is. Waarbij door gebruik te maken van de getijden de
haven op natuurlijke wijze structureel uitgebaggerd wordt.

Agrarische sector
Lokaal Sociaal juicht de ontwikkelingen rondom de verduurzaming toe. Waarbij het 
van belang is dat de welwillende boer ook de tijd en de kans krijgt om het goed te 
doen, in plaats van met de rug tegen de muur gedreven te worden. Aan de gemeente 
de schone taak om, waar dat kan, duurzame en circulaire landbouw op het Hogeland 
te stimuleren.

Het grote landbouwverkeer zou, waar het mogelijk is, zoveel mogelijk uit onze nauwe 
dorpskernen geweerd moeten worden.

Bereikbaarheid en verbindingen
Van binnen én van buiten de gemeentegrenzen moeten de openbaar 
vervoerverbindingen goed zijn. Dat geldt ook voor de fietsroutes en 
verbindingswegen. Daar moet veiligheid voorop staan.

Om te voorkomen dat alle mooie wandel- en fietspaadjes omgetoverd worden tot 
betonnen fietssnelwegen maken wij onderscheid tussen de algemene fietspaden en 
recreatieve fiets- en wandelpaden.

Ook digitale bereikbaarheid is belangrijk. Snel internet is in opkomst. Toch zijn er nu 
inwoners die net buiten de boot vallen en straks torenhoge kosten moeten gaan 
betalen om ook mee te kunnen gaan op de sneltrein. De gemeente zou hen moeten 
ondersteunen in het vinden van een oplossing hiervoor.
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Recreatie en toerisme
Op het Hogeland zijn veel activiteiten en bezienswaardigheden die echt de moeite 
waard zijn. Afgelopen jaren heeft als het gaat om recreatie en toerisme de focus 
vooral gelegen op de westkant van onze gemeente. Dit zou gemeentebreed 
gelijkwaardig moeten zijn.

Voor inwoners zelf is er niet bijzonder veel te doen op het Hogeland. Ook in de 
buitenlucht en de natuur moet er genoeg ruimte zijn om te ontmoeten, te spelen en 
te beleven. Bijvoorbeeld een Hogelandster blotevoetenpad, skateparken, 
natuurspeeltuinen, speelbosjes, veilige dorpsvuurplaatsen, zwemsteigers en 
strandjes, uitdagende beweegroutes (zoals voor freerunning en mountainbikers). 
Gebruik de ruimte en de natuur die we hebben om mensen en dus ook jongeren uit 
te dagen om te bewegen en ontspannen. Je zou van het Nationaal Programma 
Groningen-geld als rode draad ook een gemeentebreed plan kunnen maken waarin je
allemaal kleine initiatieven op dit gebied bundelt.



Inwoners zijn de hoofdrolspelers

De gemeente is er voor de inwoners en niet 
andersom
"We moeten dichter bij de inwoners staan". Als je die kreet hoort weet je dat het 
verkiezingstijd is. Democratie is echter meer dan één keer in de vier jaar stemmen. 
Het is mede aan de gemeenteraad en het college van B en W om tijdens een 
raadsperiode van vier jaar de democratie voortdurend zo goed mogelijk te laten 
werken. Door inwoners te betrekken bij het beleid en bij besluiten, op zo'n manier dat
hun inbreng er ook echt toe doet. Dit vraagt om maatwerk en verschillende 
werkvormen.

Inspraak en zeggenschap voor inwoners
Geef inwoners meer regie over de eigen buurt en over de hele gemeente. Inwoners 
zijn de hoofdrolspelers. Zij moeten kunnen meebeslissen.

De raad en het college moeten de straat op, de buurten in!

Natuurlijk ben je als politieke partij met gekozen volksvertegenwoordigers altijd in 
contact met de samenleving en met de inwoners. Daarom is het ook van onschatbare 
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waarde als raad en college samen in contact gaan met inwoners over actuele 
onderwerpen. Ervaren wat er speelt en hoe men denkt, door ter plaatse het oor te 
luisteren te leggen en de ogen de kost te geven.

We moeten samen met de betrokkenen bedenken hoe we dat willen gaan doen.

Het begint met het vinden van een antwoord op de vraag: "Op welke 
manier kunnen we jou het beste betrekken bij het onderwerp waar wij
als gemeenteraad een besluit over moeten gaan nemen?"

Als we het hebben over echt horen, zien en overheidsbeleid daadwerkelijk mee laten 
bepalen door de bewoners, is het wiel allang uitgevonden. Het vraagt alleen een 
andere houding en handelswijze vanuit bestuur en de politiek ten opzichte van de rol 
en de positie die de inwoners tot op heden gegund is.

Beleid veranderen
Er zijn drie beleidsstukken die we bij de kop gaan pakken:

Het eerste is het vaststellen van een (inwoners)participatieverordening. Zo kunnen we
bij de start van de nieuwe raadsperiode duidelijke afspraken maken over de volgende 
dingen:

• Hoe we inwoners optimaal kunnen betrekken bij beleidskeuzes.

• Op welke manier we er zorg voor gaan dragen dat die inbreng er ook toe doet 
en terug te zien is in de uitkomsten.

• Welke verschillende middelen en mogelijkheden er eigenlijk al zijn om uit te 
kiezen en gebruik van te maken.

Ten tweede het vaststellen van een referendumverordening. Zo wordt de 
mogelijkheid gecreëerd tot het houden van een gemeentelijk referendum, zodat bij 
belangrijke besluiten de inwoners hun stem breed kunnen laten horen.

Ten derde komt er een protocol met heldere afspraken over geheimhouding en 
vertrouwelijkheid, met name gericht op openheid en tijdelijkheid. Zodat er alleen 
maar zaken buiten de openbaarheid gehouden worden als het echt niet anders kan.

Vanuit het Rijk wordt de afgelopen jaren al geruime tijd aangestuurd op versterking 
en vernieuwing van de lokale democratie. De routekaart hiervoor ligt al klaar bij de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Als gemeente Het Hogeland kunnen 
we gemakkelijk opstappen.



Dienstverlening is het verlenen van een dienst
Onlangs is door de gemeente een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de 
dienstverlening. Daaruit is een aantal duidelijke verbeterpunten naar voren gekomen. 
De klachten van de inwoners zijn inmiddels in beeld en er wordt vanuit de 
gemeentelijke organisatie hard gewerkt aan oplossingen. Graag gaan wij op die 
ingeslagen weg van verbetering door.

Huishoudboekje van de gemeente

Het geld vanuit Den Haag
Er hangen donkere wolken boven onze gemeentekas hangen, door onzekerheden 
vanuit Den Haag over het gemeentefonds. Het huidige college zoekt de verklaring 
hiervoor in de coronacrisis, de uitwerking van de transitie van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Dat klopt echter maar voor 
de helft.

De lokale partijen met een landelijke poot in de tweede kamer blijken daar maar 
weinig invloed op te hebben, want ook zij hebben er niets aan kunnen veranderen. 
Naast voortdurend lobbyen, samen met de Vereniging van Groninger Gemeenten 
(VGG) en de Vereninging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kunnen wij er ook niet 
zoveel meer aan doen, behalve wijs stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. 
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Lokaal Sociaal kiest er bewust voor om los te blijven van de Haagse politiek, we zien 
dat als trekken aan een dood paard. In onze eigen omgeving, lokaal, kunnen we 
samen wél een verschil maken.

De politieke keuzes van het college en de coalitie
Het is de afgelopen bestuursperiode niet gelukt de hand op de knip houden. Verblind 
door enthousiasme is het huidige college van B en W voortvarend aan de slag gegaan 
met de grote eigen ambities uit het collegeprogramma en het duldde lange tijd geen 
tegenspraak.

John Hazenberg, fractieondersteuner en nummer 3 op de kieslijst:

Vertrouwen op blauwe ogen in de politiek is echt naïef om te doen in deze tijd. 
Toch tot op de dag van vandaag houden de coalitiepartijen elkaar gegijzeld en is
er weinig sprake van dualisme of samenwerking met de oppositie.

Men juicht als ware cheerleaders hun eigen wethouders toe, negeren momenten
dat de raad is voorgelogen of juiste informatie onthouden wordt als het even 
niet uitkomt. Laten ze bewust mogelijkheden lopen die een gemeenteraad heeft 
om de teugels strakker in handen te nemen.

Ze discussiëren met elkaar voor de bühne terwijl het achter de schermen vaak al
afgetikt is binnen de coalitie.

Na de smet op het blazoen door het afblazen van de plannen voor een 
multifunctionele accommodatie voor Bedum en de miljoenenblunder bij "Tirrelgate" 
was er een vernietigend onderzoeksrapport nodig om de gemeenteraad en het 
college wakker te schudden.

Pas een jaar nadat Lokaal Sociaal een motie indiende, om meer grip op de grote 
projecten te krijgen, konden de rest van de raad en het college er niet meer onderuit. 
In het advies van het onderzoeksrapport over de Tirrel stond precies datgene wat 
Lokaal Sociaal een jaar eerder voorstelde: "Stel een commissie in voor grote 
projecten".

Grip op de grote projecten
Er komt dus een "Commissie grote projecten", een belangrijk instrument om in te 
zetten als het gaat om financiën en risico’s die de gemeente draagt.

Die commissie moet er volgens Lokaal Sociaal voor zorgen dat de invloed van de 
volksvertegenwoordigers er weer toe doet. Dat het college niet opnieuw, verblind 
door enthousiasme, "op de hobbel" gaat met haar willekeur en zo eigen ambities 
erdoorheen jast.



Een projectmanager van grote commerciële projecten:

Hoe meer belangen er meespelen, hoe meer politiek het project is. Anders 
gezegd: bij grote projecten spelen altijd meerdere belangen mee en dus zijn die 
meer politiek.

Inwoners moeten greep kunnen houden op de ontwikkeling van grote projecten. Men 
moet deze kunnen volgen via het openbare debat in de gemeenteraad. Zodat ze zelf 
kunnen beoordelen of de mensen waarop zij gestemd hebben ook op een goede 
manier met hun stem omgaan.

Weg uit de achterkamertjes en gewoon met de billen bloot!

De opdracht voor de organisatie is beter risico- en contract management.

De raad en het college dienen er zorg voor te dragen dat de kiezer heel duidelijk voor 
ogen heeft wat de kosten en opbrengsten zijn van een project voor het hele 
Hogeland. Het moet duidelijk zijn welke risico’s er bij projecten spelen en hoe deze 
gedekt zijn, en hoe er rekening wordt gehouden met de belangen van inwoners.

Lokale heffingen en belastingen
Bijvoorbeeld bij lokale heffingen en Onroerendezaakbelasting (OZB), spreekt het voor 
zichzelf dat het verhogen van de lasten voor onze inwoners niet vanzelfsprekend is, of
mag worden. Dat is iets wat je alleen maar doet als het echt noodzakelijk is, dan is het 
ook uit te leggen.

Het is niet uit te leggen als het een gevolg is van miljoenentekorten op grote 
projecten, doordat het college van B en W "verblind was door enthousiasme" zoals nu 
al een aantal keren het geval is geweest.

Nationaal Programma Groningen (NPG)
Het Hogeland heeft allereerst 38 miljoen gekregen voor het lokale programmaplan. 
Daaruit zijn een aantal hele mooie initiatieven bekostigd. Initiatieven die absoluut de 
lokale gemeenschap ten goede komen.

Toch is er ook geld gegaan naar projecten waarbij Lokaal Sociaal al vanaf het begin 
sterke twijfels had. Wij vroegen ons af of die projecten wel passend waren bij het doel 
van het NPG en bijdroegen aan de brede welvaart. Bijvoorbeeld de keuze voor een 
Wereld Erfgoed Centrum in Lauwersoog en tégen een multifunctionele accomodatie 
in Bedum.
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Brede welvaart is een nieuwe term die wordt gehanteerd in het NPG. De term stelt de 
voorwaarde dat projecten op verschillende gebieden iets moeten toevoegen, op de 
langere termijn ook voor inwoners en omgeving. Alleen dan kan een project in 
aanmerking komen voor toekenning van gelden vanuit het NPG.

Aardbevingen

Genoeg is niet meer genoeg
Tien jaar geleden waren het de zware aardbevingen bij Huizinge die Groningen 
letterlijk en figuurlijk op zijn grondvesten deed schudden. Vanaf dat moment is er een 
nieuwe realiteit ontstaan, waarin de Groningers structureel, willens en wetens, 
onrecht en geweld is aangedaan door onze eigen overheid, samen met de NAM, Shell 
en Exxon.

Vanaf 2012 hebben onze mensen zich actief bezig gehouden met het 
aardbevingsdossier. Ze zijn betrokken geraakt bij de inwoners en hun acties.

Inmiddels hebben we een bondgenootschap met "Ons laand ons lu", een 
vrijwilligersorganisatie die kennis en feiten verzamelt ten behoeve van het 
aardbevingsdossier. Kennis die nodig is om in verweer te kunnen gaan tegen het 
onrecht dat ons in Groningen doorlopend aangedaan wordt.



De uitkomsten van de parlementaire enquête die in 2022 gehouden zal worden, zijn 
een goede aanleiding voor de Groningers om dat moment aan te grijpen om opnieuw 
te bepalen waar wij staan en hoe wij de toekomst ingaan.

We zoomen in op de versterkingsopgave
In Kantens, Uithuizen en Zandeweer is onlangs de versterkingsopgave van start 
gegaan. Als een soort olievlek, maar nog wel heel stroperig, begint de 
versterkingsopgave te lopen. Hoewel er op een aantal plekken een start wordt 
gemaakt, gaat het zeer langzaam en is de vraag wanneer het einde in zicht zal komen.

Mensen die zelf niet aan den lijve hebben meegemaakt wat de 
gedwongen sloop en nieuwbouw van je huis, ten gevolge van de 
aardbevingen doet, hebben daar niet het geringste idee van!

In de huizen met schade, die inmiddels al jaren het predicaat "onveilig" hebben, 
wonen mensen, inwoners van onze gemeente! Achter iedere deur gaat het eigen 
verhaal van de eigenaar, of huurder (dat verschil maakt voor de situatie niets uit) 
schuil. Wel is duidelijk dat het bij allemaal gaat over de veranderingen in de buurt, de 
directe woon- en leefomgeving. De veiligheid, en dus de versterking, of sloop en 
nieuwbouw van het huis waarin je woont, raakt ons allemaal direct in de kern van 
onze gevoelens. Een veilig thuis is van onschatbare waarde!

Gedwongen tot sloop nieuwbouw
Geconfronteerd worden met gedwongen sloop en nieuwbouw van je huis is een "life-
changing event". Iets dat je nooit meer vergeet en dat een dusdanige impact heeft dat
het je leven enorm verandert. Een gebeurtenis waar je niet voor kiest, maar die je 
wordt aangedaan. Een zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenis.

De rol van de gemeente hierin is cruciaal. Het is de overheidslaag die het dichtste bij 
de inwoners ligt. De vertegenwoordiging van inwoners als huurders en huiseigenaren.
De partij die meebeslist over de herinrichting van straten en buurten. De gemeente 
heeft de taak hierbij de zogenaamde koppelkansen te pakken. Dat zijn mogelijkheden 
die er zijn om de leefbaarheid in een dorp te vergroten, die gekoppeld worden aan de 
versterkingsopgave. Zodat alles in één keer op de schop gaat en een dorp er na de 
versterking, die veel vraagt van mensen, beter en sterker uitkomt.

Opgeven is geen optie, af en toe zul je naast polderen ook de pitbull los
moeten laten als het er echt op aankomt. Rug recht en stand houden.
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Wat stellen we voor in het kader van de versterking
• We nemen de opdracht die de gemeente heeft gegeven aan de Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG) nog eens goed onder de loep. We zorgen ervoor 
dat de invloed die we hebben heel duidelijk in beeld brengen en kijken waar we
dingen in het voordeel voor de inwoners kunnen verbeteren.

• Bij de versterking gaan we onherroepelijk geconfronteerd worden met 
onvoorziene tegenslagen. Dát zijn de momenten dat inwoners de gemeente 
aan hun zijde moeten vinden om samen met alle betrokkenen op zoek te gaan 
naar oplossingen.

Voorbeeld: Dorpshuis het Klokhoes in Zandeweer.

Denk aan het nieuwe dorpshuis van Zandeweer, prachtig nieuw pand, 
duurzaam, maar ook duur. De waarde vermeerdert, het krijgt dus een hogere 
WOZ-waarde. Gevolg: een hogere OZB. Dit en de gevolgen van de harmonisatie 
van het dorpshuizenbeleid zijn de strop voor de inwoners (de gebruikers van het
dorpshuis) die ze ongevraagd om de nek krijgen.

• Raad en college volgen samen de versterkingsopgave op de voet. Regelmatig 
zijn er momenten nodig dat zij samen ter plaatse gaan kijken. Zo zien en horen 
ze zelf van de inwoners hoe het gaat en wat de adviezen en zorgen zijn. De 
gemeente weet dan wat er speelt. Samen met de inwoners kijkt de gemeente 
naar wat wél kan en hoe in redelijkheid aan de wensen van inwoners tegemoet 
gekomen kan worden.

• De gemeente gaat vanaf de start niet zélf op zoek naar koppelkansen bij 
versterking, maar gaat dit, actief en gericht, per dorp of buurt samen met de 
inwoners doen.

• De gemeente zet actief in op samenlevingsopbouw en kijkt hoe ze kan 
bijdragen aan de uitdaging waar de mensen in de door de versterkingen 
getroffen dorpen voor staan. Inwoners ervaren een gemeente die bij de 
versterking aan hun zijde staat. Zodat ze bijvoorbeeld kunnen rekenen op 
veilige routes tijdens de bouw en voldoende en goede wisselwoningen.

Voorbeeld: Kantens.

In Kantens gaat een heel groot deel van het dorp plat om vervolgens opnieuw 
opgebouwd te worden. Het dorpshuis is verouderd en om zeep geholpen met de 
harmonisatiekeuzes van het huidige college.
Er is vraag naar een multifunctionele accommodatie op maat voor het dorp. De 
voetbalclub is klein maar krachtig en verdient een goed kunstgrasveld. De 



alternatieve bouwroute is een eis van de inwoners. Het zijn allemaal 
koppelkansen, die niet gepakt worden!

Rol lokale bestuurders
In het aardbevingsdossier is er een bestuurlijke spaghetti ontstaan die vreselijk veel 
geld kost. Waar alleen maar over de hoofden van inwoners en lokale 
volksvertegenwoordigers heen gesproken wordt. Van enige inspraak door bewoners 
en volksvertegenwoordigers is geen sprake meer.

Het Versterkingsoverleg Groningen (VOG), het regio-overleg over de aardbevingen, is 
een nieuwe ondemocratische bestuurlijke laag. Het VOG is de regionale bestuurlijke 
overleggroep die aan de onderhandelingstafel zit met de minister die de uiteindelijke 
besluiten neemt in het gasdossier. Deze overleggroep is niet democratisch gekozen 
en niet ter verantwoording te roepen. Terwijl zij, onze regionale bestuurders namens 
raad en inwoners, handtekeningen zetten onder bestuurlijke deals. 

Het zijn ook onze lokale bestuurders, burgemeesters en wethouders, die 
medeverantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de subsidieloterij en digitale en fysieke 
wachtrij voor de subsidieregeling Verduurzaming en Verbetering Groningen. Pijnlijk 
zichtbaar werd op 10 januari 2022 de zoveelste vernedering van de Groningers, die 
voorkomen had kunnen worden, mede door de regionale bestuurders verenigd in het
VOG.

Nog een voorbeeld: 

De steun achteraf van de wethouder van Het Hogeland voor de brief van ex-
gedeputeerde Staghouwer. Deze gaf namens de regio aan dat twee moties ten 
gunste van de inwoners wel de la in konden. Het ging over rechtsbijstand en 
eigen regie voor de inwoners bij versterking.

Wat stellen we nog meer voor
• Een nieuw bevingsmandaat voor onze lokale bestuurders.

• Met vooraf duidelijke afspraken over afstemming. Over wat de 
wethouder/burgemeester namens ons meeneemt, daar achter de gesloten 
deuren van de onderhandelingen aan de bestuurlijke tafels.

• Met duidelijke afspraken over het afleggen van verantwoording achteraf. Wat 
heeft de wethouder/burgemeester daar namens ons ingebracht en op welke 
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wijze heeft hij of zij zich ingezet om onze Hogelandster stem te 
vertegenwoordigen.

• Met vastgelegde momenten waarop inwoners en raadsleden in de 
openbaarheid hierover met het college in gesprek gaan.

• We rusten niet tot het vergeten hoekje van Het Hogeland in beeld komt: 
Zoutkamp, Niekerk, Ulrum en Lauwersoog. Nu het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) kritisch gaat kijken naar de normen op basis waarvan deze 
postcodegebieden zijn uitgesloten van regelingen, is er een nieuwe kans om het
tij te keren.

• De gemeente en haar vertegenwoordigers dragen te allen tijde duidelijk uit dat 
zij loyaal zijn aan de inwoners en aan hun zijde staan. Zij zetten zich met raad 
en daad in om mensen met problemen in beeld te krijgen en te ondersteunen 
via het aardbevingsloket voor onze inwoners.

• Alle overleggen over het aardbevingsdossier tussen raad, college en inwoners 
moeten openbaar zijn en via de livestream te volgen.

• We moeten doorlopend blijven investeren in het kennisniveau van de 
raadsleden. Er moet meer contact zijn met inwoners die geraakt worden in het 
aardbevingsdossier. Als gemeente moeten we ervoor waken dat we niet 
meegaan in de verdeel-en-heersstrategie die nog steeds lijkt te worden 
gehanteerd door de partijen die verantwoordelijk zijn voor de schade die 
Groningen is toegebracht.
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