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1. Inleiding 
 

De Vereniging van Groninger Gemeenten is de vereniging waarbinnen de Groninger gemeenten elkaar 

ontmoeten, kennis met elkaar delen, elkaar inspireren, afspraken met elkaar maken en in verbinding 

staan met andere overheden en maatschappelijke partners. 

 

De leden van de Vereniging van Groninger Gemeenten zijn continu in beweging en dit geldt ook voor 

de Vereniging van Groninger Gemeenten. Waren er op enig moment meer dan 50 gemeenten lid, door 

de voortdurende opschaling van gemeenten zijn dit er nu 10 gemeenten. Dat zegt wat over 

veranderende verhoudingen ten opzichte van elkaar, van de provincie, samenwerking, bestuurskracht. 

 

De VGG bestond in 2021 100 jaar.  

De Vereniging ontstond op 21 april 1921 met inkoop als een van de gezamenlijke hoofddoelen.  

100 jaar later geschiedt dit nog steeds: via diverse samenwerkingsverbanden wordt onder andere nu 

zorg gezamenlijk ingekocht, wordt er stevig lobby gevoerd op de tekorten van Jeugdzorg en de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning en rondom de herijking van het gemeentefonds, in samenwerking 

met de Friese provinciale afdeling van de VNG. 

 

Een feestelijke Toogdagbijeenkomst voor onze leden en genodigden zat er door de corona-

maatregelen (eveneens als in 2021) niet in. In plaats daarvan is er 100m2 land gekocht en 

geschonken aan het Groninger Landschap en is er bij landgoed Coendersborg te Nuis een appelboom 

geplant om onze verbondenheid met het Groninger land te benadrukken. Voor 2022 staat de Toogdag 

in de planning!  

 

De VGG werkt in opdracht van de leden aan collectieve en grensoverschrijdende opgaven, thema’s en 

onderwerpen, waarbij de VGG de verbinding tussen de partners faciliteert. Samenwerken, verbinden 

en vernieuwen vormen daarin de kernwoorden. De VGG kent een klein team van medewerkers en is 

gehuisvest in Ten Boer. 

 

In dit jaarverslag 2021 kijken we terug op de visie en kernwaarden van de VGG,  

de organisatiestructuur van de VGG en de uitgevoerde taken over 2021. 

 

 

 

10 maart 2022, 

Ard van der Tuuk, 

Voorzitter VGG. 
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2. Visie en kernwaarden 
 

De Vereniging van Groninger Gemeenten verbindt de tien gemeenten in de provincie Groningen.  

Dit doen we door: 

 

1. Netwerken: de VGG is het platform waarbinnen de gemeenten elkaar ontmoeten, leren kennen en 

    met elkaar netwerken; 

2. Kennisdelen: de VGG is het platform voor gezamenlijke kennisontwikkeling, door kennis met 

    elkaar te delen en van buiten naar binnen te halen; 

3. Samenwerken: de VGG is het platform waarbinnen de gemeenten afstemming zoeken, afspraken 

    maken en om gemeentegrensoverschrijdende opgaven samen op te pakken; 

4. Verbinden: de VGG is de provinciale afdeling van de VNG en het platform waarmee gemeenten in 

   gezamenlijke verbinding staan met de provincie, waterschappen, maatschappelijke partners en 

   desgewenst gezamenlijk een standpunt innemen of belangen behartigen. 

 

Vormgeven van de VGG-visie en kernwaarden geschiedt door: 

 

1.  Samenwerken met een attractieve agenda. Solidair, gelijkwaardig, loyaal naar elkaar.  

     De Groninger gemeenten verenigingen zich rondom een attractieve agenda. Inhoudelijk, 

     actueel en gericht op de Groningse situatie. Kennis delen en ontwikkelen, afstemming 

     zoeken en afspraken maken, verbinden met andere overheden en maatschappelijke partners. 

 

2.  Elkaar versterken in public affairs en lobby. 

      Voor de Groninger gemeenten is de VGG een netwerkplatform dat zich inzet voor collectieve 

      belangenbehartiging, public affairs en lobby. Waar nodig schakelen we snel met andere 

      collectieve belangenbehartigers in onze provincie en stemmen we activiteiten op elkaar af. 

 

3.  Overheden organiseren rondom opgaven.  

      De VGG organiseert bijeenkomsten om als Groninger gemeenten met medeoverheden als  

      provincie en Waterschappen in gesprek te laten komen en het samen te werken aan opgaven. 

 

4. We zijn een actieve en betrokken afdeling bij de VNG. 

     Als VGG zetten we de lijn voort om zichtbaar in het beleid van de VNG aanwezig te zijn. 

     Door actief mee te denken, activiteiten op te zetten en onze stem te laten horen binnen de 

     VNG, geven we vorm aan het landelijk beleid met onze Groninger inbreng hierin. 

 

5.  We ontmoeten elkaar op vaste momenten en er is bestuurlijk eigenaarschap. 

     Er zijn structurele bijeenkomsten voor bestuurders en ambtenaren gericht op kennisdelen, 

     kennis ontwikkelen, afstemming zoeken, afspraken maken en netwerken. Bijeenkomsten 

     hebben een vorm die past bij het doel. Daarnaast wordt er op projectbasis rondom actuele 

     thema’s samengewerkt.  

 

6.  Gemeenten zetten zich in voor en leveren een bijdrage aan de activiteiten van de VGG. 

     Het VGG bureau is het centrale punt waar coördinatie en regie plaatsvindt op het uitvoeren van de 

     agenda’s. Het Bureau organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van de vereniging. Het Bureau is 

     klein en maakt bij de uitvoering en organisatie van activiteiten gebruik van de vakinhoudelijke 

     kennis en expertise van de Groninger gemeenten en zet desgewenst externe inhuur in op 

     projecten. 
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3. Organisatie VGG 
 

De VGG bestaat uit een dagelijks bestuur met leden uit elk van de tien Groninger gemeenten. 

Aangevuld met een lid uit de Klankbordgroep Raadsleden en twee adviserende leden uit de Kring van 

gemeentesecretarissen en Griffierskring. Het bestuur wordt in haar taken ondersteund door de 

secretaris van het bestuur die op zijn beurt wordt ondersteund door de werkorganisatie. 

De bestuurders en de ambtelijke ondersteuning zijn actief in diverse VGG-werkgroepen en/of VNG-

commissies. 

 

Samenstelling Dagelijks Bestuur VGG en portefeuillehouderoverleggen. 

 

VGG-Portefeuille VGG-portefeuillehouder VNG-commissie VNG-Commissielid 

Groninger en 
Algemene Zaken, 

Bestuur 

Dhr. A. van der Tuuk 
voorzitter VGG  

Algemeen Bestuur VNG Mw. W. Paulusma, 
per 16-6-2021: 

mw. I. Diks   

Algemeen Bestuurslid Dhr. J. Hamster 

vicevoorzitter VGG 
 

n.v.t. n.v.t. 

Klankbordgroep 
Raadsleden 

Dhr. H. Dijkstra Raadsleden en Griffiers Dhr. K. Mulder 
raadslid gemeente  

Het Hogeland  
Dhr. A. van der Tuuk  Bestuur en Veiligheid Dhr. A. van der Tuuk 

Europa en Internationaal 

 

geen invulling  

  College van 
Dienstverlening 

------------------------------ 

Informatiesamenleving 
 

geen invulling 
--------------------------- 

 

geen invulling 

Gemeentefinanciën  Dhr. E. Drenth 

secretaris en 

penningmeester  

Gemeentefinanciën Dhr. B. Nederveen, 

vervanging wegens 

ziekte najaar 2021 
door dhr. P. van der 

Zwan 
 

College van Arbeidszaken 
 

geen invulling 
 

Sociaal Domein Mw. I. Jongman 
Dhr. J. Hamster 

Participatie, 
Schuldhulpverlening, 

Integratie 
 

Mw. C. Bloemhoff 

Zorg, Jeugd, Onderwijs 
 

Mw. I. Jongman 

Ruimte, Wonen, 
Milieu, Energie en 

Mobiliteit 
 

  

Dhr. H.J. Schmaal 
(Vervanging in DB VGG 

wegens ziekte mw. 
Kleve)  

Ruimte, Wonen en 
Mobiliteit 

 

Dhr. H.J. Schmaal 

Economie, Klimaat, 

Energie en Milieu 
 

Dhr. P. de Rook.  

per 16-6-2021: 
mw. G. Chakor  

Themabijeenkomst  
Sport 

Dhr. E. Wünker n.v.t. n.v.t. 
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Themabijeenkomst 
Cultuur 

Mw. G. Luth n.v.t. n.v.t. 

Nieuw: 
Themabijeenkomst 

Economische Zaken 

Mw. G. Luth n.v.t. n.v.t. 

Themabijeenkomst 

Bibliotheekwerk 

Mw. A. Kleve (tijdelijke 

vervanging najaar 2021 
door mw. van Schie) 

n.v.t. n.v.t. 

Algemeen bestuurslid Dhr. J. Kuin   

Algemeen bestuurslid Mw. K. Rutgers   

Algemeen bestuurslid Mw. A. Usmany   

 
Adviserende leden DB VGG 2021. 

vanuit de Kring van gemeentesecretarissen:     dhr. P. van Vilsteren (tot 1 mei 2021). 
                                                                   gemeentesecretaris gemeente Het Hogeland. 

                                                                   dhr. R. Koch (vanaf 1 mei 2021). 

                                                                        gemeentesecretaris gemeente Eemsdelta. 
vanuit de Griffierskring:              dhr. K. Willems,  

                                                                   griffier gemeente Stadskanaal.  
 

VGG-Bureau. 

Dhr. T.G. Sprenger secretaris (in dienst: 1 september 2010). 
Mw. S. van der Werff secretariaat (ziektemelding: vanaf 23 augustus 2020). 

Mw. M. Klaver  secretariaat (BBL-plaats via GOA-Publiek 1 maart 2020 – 1 september 2022). 
Mw. R. de Jonge secretariaat (vervanging wegens ziekte (25 sept. 2020- 1 maart 2021). 

Mw. H. van Duuren secretariaat (detachering 1 maart 2021 – 1 april 2021). 
Mw. A. de Vries  secretariaat (vervanging wegens ziekte (1 april 2021 – 1 mei 2022). 

mw. H. Dost  secretariaat (per 1 september 2021). 

 
Mw. R. Wollerich procescoördinator (jaarcontract, in dienst tot 1 mei 2021).  

dhr. M. Jansman procescoördinator (traineeship via GOA-Publiek per 1 september 2021). 
 

Mw. R. de Jonge projectmedewerker Burgernet Noord-Nederland (1 mrt. 2021 - 31 dec. 2023). 

Mw. V. Glas  projectmedewerker Burgernet Noord-Nederland (vanaf 1 april 2021). 
 

Dhr. W. Rothstegge waterregisseur Waterketen (detachering 1 mei 2020 – 31-12-2024). 

Dhr. J. Niezen  waterregisseur (vervanging wegens ziekte (1 april - 1 juni 2021). 

 

Mw. M. van Angelen   inhuur werkzaamheden Economische Zaken. 

Mw. D. Wiebing  inhuur werkzaamheden LHBTIQ+ en Toogdag. 

Dhr. W. Toonder inhuur financieel advies. 

Dhr. H. Coerts:   projectleider maatschappelijke effecten Covid-19 (vanaf 1 oktober 2021) 
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Binnen de VGG fungeren de volgende portefeuillehouderoverleggen: 

 

1. Bestuur. Vz.: Ard van der Tuuk.      VNG-cie. Bestuur en Veiligheid: Ard van der Tuuk. 

In de voorbereiding wordt hierin ambtelijk samengewerkt met de provincie Groningen, bestuurlijke 

afstemming tussen de voorzitter VGG en Commissaris der Koning. Het Veiligheidsdeel komt aan de 

orde in de Veiligheidsregio Groningen (VRG) en in het burgemeestersoverleg aansluitend aan het 

Algemeen Bestuur van de VRG.  

 

In 2021 er is in het kader van een onderzoek vanuit de Rijksuniversiteit Groningen (o.l.v. hoogleraar 

Caspar van den Berg) en Berenschot naar Bestuurlijk Regionale Ecosystemen een “Tafel van 

Groningen” ingericht, voor begeleiding bij dit onderzoek en waarbij aan het bestaande overleg de 

beide Waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s zich hebben aangesloten.   

 

2. Werk en Inkomen: via Werk in Zicht.                     VNG-cie. PSI: Carine Bloemhoff. 

Afstemming geschiedt tussen de beide ambtelijk secretarissen van de VGG en Werk in Zicht, 

Werk in Zicht organiseert de bestuurlijke bijeenkomsten. Daar waar er behoefte is aan verdieping of 

een thema niet precies past bij de thematiek van de arbeidsmarktregio maar er raakvlakken mee 

heeft, organiseert de VGG hiertoe bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld over armoedebeleid. 

Veelal komen deze onderwerpen bij het portefeuilehouderoverleg Sociaal Domein terecht.  

 

3. Gemeentefinanciën. Voorzitter: Erik Drenth.           VNG-cie. Financiën: Bert Nederveen. 

Naast de reguliere portefeuillehouderbijeenkomsten voor de Groninger bestuurders, ontstond er eind 

2020 de noodzaak voor het opzetten van een lobby rondom de herijking gemeentefonds. Hiertoe 

wordt samengewerkte met de Friese provinciale afdeli9ng van de VNG en is er een bestuurlijke 

kerngroep ingericht. 

 

Ambtelijk is er zowel een Groninger groep van financials als ook een Friese groep van financials actief, 

met name rondom de herijking van het gemeentefonds. Daarnaast is er een kleine ambtelijke 

kerngroep die de ambtelijke overleggen voorbereid en input geeft voor bestuurlijke overleggen.  

Provincie Groningen (gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken.  

4. Cultuur. Voorzitter: Giny Luth.                                          VNG-cie. ZJO: Inge Jongman. 

Ambtelijk is er een groep van alle Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding voor de 

bestuurlijke overleggen.  Een ambtelijke kerngroep is actief in de uitwerking daarvan.  

Provincie Groningen (gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken.  

5. Bibliotheekwerk: Voorzitter: Annelies Kleve                    VNG-cie. ZJO: Inge Jongman. 

Ambtelijk is er een groep van alle Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding voor de 

bestuurlijke overleggen.  Een ambtelijke kerngroep is actief in de uitwerking daarvan.  

Provincie Groningen (gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken, evenals Biblionet. 

6. Sport en Bewegen. Voorzitter: Erich Wünker                   VNG-cie. ZJO: Inge Jongman. 

Ambtelijk is er een groep van alle Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding van 

bestuurlijke overleggen.  Een ambtelijke kerngroep is actief in de uitwerking daarvan.  

Provincie Groningen (gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken, evenals Huis voor de 

Sport Groningen en de landelijke Vereniging Sport en Gemeenten.  
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7. Ruimte, Wonen, Milieu, Energie, Mobiliteit.  

Vz.:  Henk-Jan Schmaal  (tijdelijke vervanging)                   VNG-cie. EKEM: Glimina Chakor. 

Ambtelijk is er een groep van alle Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding van 

bestuurlijke overleggen.  Diverse ambtelijke kerngroepen zijn actief in de uitwerking van verschillende 

onderwerpen. Provincie Groningen (gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken, 

evenals op deelterreinen onder andere Waterschappen, Veiligheidsregio Groningen, Waterbedrijf 

Groningen. Met de waterregisseur van de Waterketen is er een nauwe afstemming van 

bijeenkomsten. 

 

8. Sociaal Domein. Vz.:  Johan Hamster, Inge Jongman)     VNG-cie. ZJO: Inge Jongman. 

Ambtelijk is er een groep van Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding van bestuurlijke 

overleggen.  Een ambtelijke kerngroep is actief in de uitwerking daarvan. Provincie Groningen 

(gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken, evenals per keer partner-organisaties.  

 

9. Vrijetijdseconomie: Voorzitter: Erich Wünker                  VNG-cie. EKEM: Glimina Chakor. 

Ambtelijk is er een groep van Groninger beleidsambtenaren actief in de voorbereiding van bestuurlijke 

overleggen.  Een ambtelijke kerngroep is actief in de uitwerking daarvan. Provincie Groningen 

(gedeputeerde en ambtenaren) zijn hierbij nauw betrokken, evenals per keer partner-organisaties.  

 

10. Economische Zaken: Voorzitter: Giny Luth    VNG-cie. EKEM: Glimina Chakor. 

In 2021 is er een nieuw portefeuilehouderoverleg Economische Zaken gestart.  

Dit omdat de effecten van corona een grote impact hadden op de economie in onze provincie, er veel 

ontwikkelingen zijn op het gebied van energie, start-ups en dit linken heeft met VGG- overleggen als 

ruimtelijke ordening, mobiliteit en met de arbeidsmarktregio voor scholing en werkgelegenheid.  

 

Onze leden in VNG-Bestuur en – Commissies. 

Met een succesvolle lobby en aanbevelingen konden er diverse VNG-vacatures in Bestuur en 

commissies worden ingevuld door onze leden.  

 

Het VGG Bureau maakt op aanvraag annotaties voor de VNG-commissieleden, doet uitvragen onder 

bestuurders en betrekt waar nodig ambtelijke collega’s hierbij. 

 

Het belang van het zitting nemen van VGG-leden in de VNG-commissies is groot: invloed binnen de 

VNG en Ministeries om Groninger zaken goed voor het voetlicht te brengen, netwerk opbouwen, 

goede voorbeelden van elders benutten voor toepassing in het Groningse. 

 

Met name bij de lobby rondom het Sociaal Domein en de lobby rondom herijking van het 

gemeentefonds, ontstond er een goede wisselwerking tussen DB-leden, portefeuillehouders en de 

leden van de Vereniging van Friese Gemeenten. 

 

 

Ondanks dat de contacten in 2021 veelal digitaal waren, werd het werkbezoek van de algemeen 

directeur van de VNG, de heer Leonard Geluk, fysiek uitgevoerd in de gemeenten Pekela en 

Eemsdelta, Oldambt en met een, door corona helaas in beperkte kring, bestuurlijke bijeenkomst in de 

stad Groningen. 
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4. Activiteiten 2021.          
 
Dagelijks Bestuur VGG: Ledenbinding: organisatie Toogdag Groninger Gemeenten en alv. 

Doel Het verstevigen van de ledenbinding. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

Het betrekken van meer dan 100 mensen vanuit de leden(organisaties) bij de 
algemene ledenvergadering en de thematische activiteiten daarbij. Hiertoe wordt 

voor de Toogdag Groninger Gemeenten georganiseerd. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

De Toogdag zou plaatsvinden op 26 mei 2020, door corona verschoven naar 24 
november 2020. Vervolgens 29 juni 2021 door strenge coronamaatregelen 

verschoven naar 23 november 2021. Thema blijft hetzelfde: “Kansen voor het 
landschap.”  

 

De algemene ledenvergadering vond, evenals in 2020, digitaal plaats op 27 mei. 
Naast de reguliere onderwerpen (jaarrekening 2020, begroting 2022, jaarverslag 

2020) is ook positief over een statutenwijziging besloten om het digitaal 
vergaderen en besluitvorming te formaliseren en is ingespeeld op de nieuwe Wet 

Bestuur en Toezicht rechtspersonen, die per 1 juli 2021 ingegaan is.  

Tweede halfjaar 
2021 

 

Voor de uitvoering van de Toogdag is het stoplicht op rood gezet: door wederom 
toenemende corona-besmettingen, konden er geen grote bijeenkomsten worden 

georganiseerd. Aan alle genodigden, sprekers en partner-organisaties is 
gecommuniceerd om de Toogdag naar 2022 te verplaatsen. 

 

 

Dagelijks Bestuur VGG: Klankbordgroep Raadsleden. 
Doel Het vergroten van ledenbinding door het nog meer betrekken van raadsleden bij 

de activiteiten/dienstverlening door VGG. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Organiseren 2 van raadsledenbijeenkomsten. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Samen met de Groninger Griffierskring, BZK, Democratie in Actie, Nationaal 

programma RES, Nationaal programma `Aan de slag met de Omgevingswet`, 
leden van Klankbordgroep Raadsleden is de leergang: “Rollen de Raad” 

ontwikkeld: 4 bijeenkomsten van feb. tot en met mei 2021 o.l.v. John Bijl, 
directeur Perikles Instituut. Grote belangstelling: gemiddeld 45 raadsleden. 

Bij bijeenkomst over RES werden eveneens de Statenleden uitgenodigd. 

 
Op 1 maart werd er i.s.m. BZK een bijeenkomst georganiseerd voor Groninger en 

Friese raadsleden m.b.t. herijking gemeentefonds. Meer dan 50 raadsleden 
namen hier aan deel. 

Tweede halfjaar 

2021 

 
 

Een bijeenkomst rondom maatschappelijke effecten van Covid-19 als vervolg op 

de succesvolle bijeenkomst in december 2020, werd door een te gering aantal 
vooraanmeldingen afgelast.  

 
Met een tweetal nieuw aangetreden leden werden kennismakingsgesprekken 

gevoerd. Een aantal; digitale uitvragen en digitale bijeenkomst in het laatste 

kwartaal over plannen voor 2022 leverde een gering aantal reacties op.  
 

Met de landelijke Vereniging van Raadsleden zijn contacten opnieuw gelegd om 
activiteiten samen met de Klankbordgroepleden te ontwikkelen.   

 

Aan het eind van 2021 moet geconstateerd worden dat wellicht meer dan 2 
bijeenkomsten te organiseren te veel is en dat de aandacht al steeds meer 

gericht is op de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022. 
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Dagelijks Bestuur VGG: Externe communicatie. 
Doel Acties en belangen van VGG publiceren. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Contacten met de pers zijn structureel gelegd; 
- (Sociale) media worden ingezet: twitter, YouTube, LinkedIn, website; 

- Er worden nieuwsbrieven uitgebracht. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

De contacten met de pers zijn geïntensiveerd: met name het Dagblad van het 

Noorden publiceert vanaf januari 2021 diverse (achtergrond) artikelen over 

onderwerpen vanuit de Groninger gemeenten. Daarin kan de naam “VGG” nog 
iets prominenter naar voren komen.  

Op Twitter is het aantal volgers gegroeid: nu ruim 400 volgers. 
De link met de VGG-website is gelegd: ook daar komen de Twitter-berichten op 

binnen. De VGG-nieuwsbrief 2021 is in deze verslagperiode 2 keer verzonden.  

 

Tweede halfjaar 

2021 

 

Vanuit de verdere integratie met social media, plaatsen van nieuwsberichten op 

de website, is een start gemaakt voor een vernieuwde website met meer 
gebruikersvriendelijke mogelijkheden.  

 

Een eerste nieuwsbrief voor en vanuit de Klankbordgroep Raadsleden voor 
gericht op alle raadsleden is eind 2021 verstuurd. 

 

 
Dagelijks Bestuur VGG: Faciliteren van opzet/uitvoering intergemeentelijke projecten en 

                                         detacheringen. 
Doel - Faciliteren van gemeenten bij het opzetten/uitvoeren van projecten; 

- Faciliteren van gemeenten bij inzet van personeel voor meer gemeenten 

tegelijkertijd. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

 

- Onderliggende besluitvorming is geregistreerd (inhoud, financiën); 

- Facturen zijn verzonden en geïnd; 

- Financiële verantwoording is verzorgd richting de gemeenten. 
 

De volgende projecten-detacheringen zijn gerealiseerd: 
- Waterregisseur; 

- Meten en Monitoren; 

- Burgernet. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Project Burgernet: ingeregeld: inhoudelijk, financieel, personele zin. 

Bij de VGG is het project, dat in Noord-Nederlandse verband wordt uitgevoerd, 
ondergebracht. Twee medewerkers zijn via een uitzendbureau aangetrokken 

voor de uitvoering, wekelijks vindt er werkbegeleiding plaats.  

 
Waterregisseur: door corona is de waterregisseur een aantal maanden 

uitgevallen, vervanging werd gevonden in een eerdere waterambassadeur,  
zodat de werkzaamheden door konden gaan als gepland. Linken met VGG 

Klimaatagenda en ambtelijke werkgroepen hebben een duidelijke meerwaarde 

qua afstemming en inzet van elkaars werkzaamheden.  
 

Door de VGG zijn 4 werknemers ingehuurd voor deelprojecten van de 
waterketen. Door inspanningen van de waterregisseur hebben 2 van de 4 

ingehuurde werknemers een arbeidscontract bij een gemeente gekregen, doel is 
om ook de andere 2 werknemers bij een gemeente onder te brengen. 

 

Op advies van de VGG-accountant is een begin gemaakt om drie projecten 
binnen de waterketen van een inhoudelijke en financiële grondslag te voorzien. 

 
In het voorjaar zijn de voorbereidingen gestart voor deelname diverse  

gemeenten en waterschappen aan het regendashbord. 
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Tweede halfjaar 

2021 

 

Ook de andere 2 werknemers werkzaam in een deelproject bij de Waterketen 

hebben een arbeidscontract bij een gemeente gekregen.  
 

Met de Waterregisseur, secretariaat VGG en financieel adviseur is verder gewerkt 

aan het inregelen van facturen Waterketen op controle, goedkeuring en 
afhandeling: door ziekte ontstonden hierdoor achterstanden in verwerking. 

 
Het Regendashbord is gestart met deelnemende gemeenten en Waterschappen 

voor de duur van drie jaar.  
 

Burgernet heeft in 2021 gesprekken gevoerd met alle openbare orde en 

veiligheidsambtenaren in haart werkgebied, er is een ambtelijk kerngroep 
Burgernet ingericht met ieder twee ambtenaren per provincie en de 

burgemeester van gemeente Stadskanaal is bereid gevonden om voor de duur 
van de projectperiode als ambassadeur voor Burgernet op te treden.  

 

 
 

Dagelijks Bestuur VGG: Begeleiden proces invulling vacatures VNG Commissies. 
Doel Een optimale bezetting door Groninger bestuurders en raadsleden in de VNG-

commissies. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Assisteren Dagelijks Bestuur bij advies over kandidaten uit Groninger 

Gemeenten in VNG-commissies. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Vanuit het DB VGG is een commissie van advies ingesteld op 18 maart jl. om 

Groninger kandidaten voor vacatures bij de VNG voor te dragen. Alle door de 
VGG aanbevolen kandidaten staan op de enkelvoudige voordracht bij de VNG 

t.b.v. alv VNG op 16 juni. 

Tweede halfjaar 

2021 

 

Vanwege langdurige ziekte van een VGG-commissielid Financiën, is eind 2021 de 

vervangend wethouder ook toegetreden tot de VNG-commissie Financiën. 
Doordat sinds 2020 vanwege wijziging in loopbanen twee vacatures in de VNG-

commissie Ruimte/Wonen/Mobiliteit waren, kon er medio 2021 1 vacature door 
de VGG tussentijds worden ingevuld. 

 

 
 

Portefeuille: Bestuur: Kwaliteit Openbaar Bestuur. 

Doel Het stimuleren van kennisuitwisseling tussen Groninger gemeenten rondom het 
programma Kwaliteit Openbaar bestuur (KOB). 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- het inrichten van een bestuurlijke tafel Kwaliteit Openbaar Bestuur met 

Groninger burgemeesters, dijkgraven waterschappen Noorderzijlvest en 
Hunze en Aa’s en de Commissaris der Koning. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

In februari is de Tafel ingericht en is er vanuit VGG (voorzitter VGG) /Provincie 

(CdK) met ondersteuning VGG-Bureau en provincie Groningen een start gemaakt 
voor de eerste bestuurlijke bijeenkomst gehouden op 2 juli. 

 
Een start is ook gemaakt met het onderzoek naar “Regionale en Bestuurlijke 

Ecosystemen” (BRE) onder leiding van hoogleraar Global and Local Governance 

aan de campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen, Caspar van den Berg 
en Bureau Berenschot. Op 7 juni werd er een Webinar over dit onderwerp 

gehouden. Gemeenten, provincie en Waterschappen onderzoeken vanuit dit 
rapport hun samenwerking. VGG-bureau, gemeenten Oldambt en Groningen, 

provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest zijn hiervan de trekkers.  

Tweede halfjaar 
2021 

 

Een bestuurlijke begeleidingsgroep (waaronder voorzitter VGG), ondersteund 
door ambtenaren en secretaris VGG heeft het BRE-onderzoek begeleid.  Op 8 

december resulteerde de afronding daarvan in een bestuurlijke bijeenkomst, 
waar ook linken waren met programma BZK Kwaliteit Openbaar Bestuur en  

“Het Verhaal van Groningen”. Deze programma’s worden op elkaar afgestemd en 
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er wordt gekeken hoe de aanbevelingen van met name het BRE-onderzoek 

verder te brengen, met name bij Raden en Staten, waar de bereidheid om aan 
het onderzoek deel te nemen, wellicht door de abstractie van het onderwerp 

en/of andere prioriteiten minimaal was. 

 
 

Portefeuille: Werk en Inkomen 
Doel Ontwikkelingen op het gebied van werk en inkomen/arbeidsmarkt volgen. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Bijhouden van de ontwikkelingen; 

- Het zorgen voor afstemming van ontwikkelingen in de 

arbeidsmarktregio’s in (portefeuillehouder)overleggen;  
- Stimuleren van kennisdeling en samenwerking bij de leden. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

In 2019 is besloten dat de VGG geen apart pho Werk en Inkomen meer 
organiseert, daar de bestuurlijke bijeenkomsten van Werk in Zicht een grote 

overlap qua onderwerpen hadden. Afstemming is er tussen VGG en Werk in Zicht 

over de te behandelen onderwerpen. 
 

De VGG heeft in het eerste kwartaal 2021 bestuurlijke en ambtelijk deelgenomen 
aan de door Werk in Zicht georganiseerde bijeenkomst. 

Tweede halfjaar 

2021 

 

In oktober stond het pho Sociaal Domein volop in het teken van armoedebeleid. 

Vanuit CMOSTAMM, Voedselbank en ervaringsdeskundigen werden indringende 
verhalen verteld. Contacten zijn tussen gemeenten en Voedselbanken om meer 

voedselbossen te realiseren gelegd.  

  

 
Portefeuillehouderoverleg: Gemeentefinanciën. 

Doel Op gebied van verdeelmodellen en belastinggebied de ontwikkelingen volgen. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Er is inzicht in de verdeelmodellen en er heeft belangenbehartiging 
plaatsgevonden naar aanleiding van dit inzicht; 

- Ontwikkelingen in het kader van mogelijke veranderingen van het 
belastinggebied van gemeenten zijn gemonitord en zo nodig/mogelijk 

bestuurlijk geagendeerd; 

- Overige ontwikkelingen op het gebied van gemeentefinanciën zijn 
gevolgd. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Uit de voorgenomen herijking van het gemeentefonds bleek eind 2020 dat met 

name in vrijwel alle gemeenten in de provincies Fryslân en Groningen er forse 
(onverklaarbare) tekorten op zouden treden. In samenwerking met collega-

vereniging Friese Gemeenten wordt hierin samen opgetrokken.  
 

Via een lobby naar (Noordelijke) Tweede Kamerleden, persoffensief, gesprek met 
adviesorgaan Raad Openbaar Bestuur, gesprekken algemeen directeur VNG 

ingehuurde adviseurs voor lobby en inhoudelijke doorlichting van het rekenmodel 

BZK, komt BZK in juni met een aanpassing.  
 

Extra ingericht is een wekelijkse bijeenkomst bestuurlijke kerngroep met 
bestuurders uit Fryslân en Groningen, ondersteund door VGG en Vereniging van 

Friese gemeenten, public affairs collega’s provincies Fryslân en Groningen, 

financiële adviseur.  
 

Extra ingericht is een maandelijks portefeuillehouderoverleg Financiën met 
portefeuillehouders uit Fryslân en Groningen: Breed Bestuurlijk Overleg. 

 
Extra ingericht is een maandelijks ambtelijk overleg financiële 

beleidsmedewerkers Groninger en Friese gemeenten met een kerngroep, waarin 

onder andere gemeenten Groningen en het Hogeland in vertegenwoordigd zijn. 
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Tweede halfjaar 

2021 

 

In het tweede half jaar is en een stevige lobby gevoerd richting BZK, de Raad 

voor Openbaar Bestuur (met twee kritische adviesrapporten over de 
voorgenomen herijking, waarin de meeste van onze kritiekpunten gehoor in 

vonden) en bij de VNG. Mede door de samenwerking met andere gemeenten die 

eveneens bezwaren tegen het model herijking gemeentefonds hadden, heeft 
een, in eerste instantie door de VNG geannuleerde ledenvergadering, toch 

doorgang gevonden en zijn er extra bestuurlijke bijeenkomsten geweest voor de 
leden.  

 
De contacten met de (Noordelijke) Tweede Kamerleden zijn geïntensiveerd,  

er zijn korte lijnen met de directie VNG en zowel de Groninger en Friese colleges 

als de Groningse en Friese raadsleden zijn actief van de ontwikkelingen via 
Infographics, nieuwsbrieven op de hoogte gehouden.  

 

 
Portefeuillehouderoverleg Cultuur. 
Doel Inventarisatie en belangenbehartiging op gebied van kortingen Rijk en Provincie 

op kunst – en cultuursector. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- In samenwerking met provincie Groningen, steunorganisaties 

organiseren van discussie en kennisuitwisseling op het thema cultuur; 
- begeleiding van de ambtelijke kopgroep cultuur; 

- organiseren van portefeuillehouderoverleggen cultuur; 

- organiseren van een gecombineerd portefeuillehouderoverleg cultuur en 
vrijetijdseconomie. 

Eerste halfjaar 
2021 

 
 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is het PHO-cultuur georganiseerd, ontwerpen die 
besproken werden waren onder andere: invloed corona-maatregelen op culturele 

activiteiten, provinciaal uitvoeringsplan cultuur.  

Tweede halfjaar 

2021 

 

In oktober is het pho Cultuur te gast geweest bij VRIJDAG, dat als provinciale 

steunorganisatie liet zien op welke terreinen men actief was, onder andere door 
de presentatie van het Kultuurloket: verbindende schakel tussen amateurs, 

professionals en instellingen op het gebied van kunst en cultuur. 

 

 
Portefeuillehouderoverleg Bibliotheekwerk. 

Doel Inventarisatie en belangenbehartiging op gebied van gemeentelijk, provinciaal en 

Rijksbeleid op het bibliotheekwerk. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- In samenwerking met provincie Groningen, steunorganisaties organiseren 

van discussie en kennisuitwisseling op het thema bibliotheekwerk; 

- begeleiding van de ambtelijke kopgroep bibliotheekwerk; 
- organiseren van portefeuillehouderoverleggen bibliotheekwerk. 

 

Eerste halfjaar 
2021 

 

Twee keer ambtelijk overleg gehad en een keer bestuurlijk overleg. Veel kennis 
gewisseld over het bibliotheekconvenant en het nieuwe meerjaren 

investeringskader van de provincie Groningen. Daarnaast is er een onderzoek 
gestart naar de huisvesting van bibliotheken: kosten en effectiviteit.  

Tweede halfjaar 

2021 

 

In het tweede half jaar is geïnvesteerd in het ambtelijk overleg: er waren diverse 

nieuwe collega’s aangetreden, waardoor aandacht is besteed aan bijpraten. 

Met Biblionet en provincie Groningen zijn er ambtelijke bijeenkomsten geweest 
over de kosten van dienstverlening, productencatalogus en huisvestingskosten.    
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Portefeuillehouderoverleg: Sport en Bewegen. 
Doel Stimuleren van afstemming tussen gemeenten en vertegenwoordigers van 

sportorganisaties op het gebied van sport en bewegen en sportaccommodaties 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Samenwerking en kennisdeling met het Huis van de Sport Groningen 

Vereniging Sport en Gemeenten rondom afstemming initiatieven. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Op 8 april heeft het pho Sport en Bewegen plaatsgevonden. Vanuit algemeen 

directeur FC Groningen is het aanbod gedaan om activiteiten sport en bewegen 

in alle Groninger gemeenten ook door spelers en trainers van FC Gr9oningen te 
laten uitvoeren, om zo het plezier in sport en bewegen en een gezonde leefstijl 

te vergroten. Door het Mulier Instituut is informatie verstrekt over de invloed van 
corona op het lidmaatschap van sportverenigingen en het Huis van de Sport 

Groningen gaf een update van het provinciaal Beweegakkoord. 

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

Er hebben een ambtelijke voorbereiding overleggen plaatsgevonden op landelijke 
thema’s rondom corona als voor het pho Sport en Bewegen. In dit overleg werd 

nadrukkelijk de link met gezondheid gelegd: voordelen voor deelname aan een 
fysieke check-up, sport- en beweegpleinen. Daarnaast aandacht voor vrijwilligers 

in de sport en dreigend terugloop door corona. Met het Huis voor de Sport 

Groningen en landelijke Vereniging Sport en bewegen werden de goede 
contacten voortgezet. 

 

 
Portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit. 
Doel Verzorgen van gemeentelijke inbreng in Provinciale Omgevingsvisie en 

Provinciale Omgevings Verordening  

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Organiseren van gemeentelijke inbreng (zowel ambtelijk als bestuurlijk) 

in de provinciale Omgevingsvisie en aansluitend in de Provinciale 
Omgevings Verordening.  

Eerste halfjaar 

2021 

 

Het VGG-bureau heeft op 26 november 2020 een portefeuillehouderoverleg 

georganiseerd over de Nationale Omgevingsvisie en de ontwerp provinciale 
Omgevingsvisie. In de uitwerking van een onderdeel, duisternis, is 

samengewerkt met enkele gemeenten en provincie om aan dit onderdeel verder 

uitvoering te geven. Dit wordt door gemeenten en provincie verder opgepakt.  

Tweede halfjaar 

2021 

 
 

Aan het eind van 2021 heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van 

gemeentelijke knelpunten door de provincie om de provinciale 
omgevingsverordening te updaten totdat er een nieuwe verordening komt.  

 

De voorlichting, het op tijd aanleveren van documenten en nakomen van 
toezeggingen nam tijd in beslag, waardoor er voor de VGG geen ruimte was om 

binnen de provinciale planning nog een ambtelijke en bestuurlijke uitvraag over 
onderwerpen te doen. Met de provinciale collega’s zijn hierover afspraken 

gemaakt voor een volgende ronde. 

 
Portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit. 
Doel Bijhouden ontwikkelingen Omgevingswet en zo nodig geven van inbreng. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Vanuit vele wetten en regelingen wordt één nieuwe omgevingswet 
samengesteld, die tegemoetkomt aan de eisen van de huidige tijd qua 

bevoegdhedenverdeling en participatie/netwerksamenleving 

- VGG houdt de ontwikkelingen bij en behartigt waar mogelijk en nodig de 
belangen van de Groninger gemeenten in deze. 

Eerste halfjaar 
2021 

Er is een ambtelijke, breed samengestelde werkgroep actief op het gebied van 
de Omgevingswet. VGG is volgend en heeft deze periode geen actie uitgezet.  

Tweede halfjaar 

2021 

Omgevingswet wordt weer uitgesteld, VGG is volgende op de ontwikkelingen. 
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Portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit. 

Doel Het onderhouden van het kennisnetwerk Ruimtelijke Ordening (RO). 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Inzet en inbreng leveren in termen van het initiëren, voorbereiden en 
organiseren van overlegvormen met gemeenten en provincie, om het 

kennisnetwerk RO te onderhouden 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Vanuit de VNG is met BZK aan Groninger bestuurders gevraagd voor input voor 

een samenhangende visie op het ruimtelijke domein ten behoeve van het nieuwe 

Kabinet. VGG organiseerde in samenwerking met VNG en BZK op 11 juni een 
bijeenkomst hierover.  

Tweede halfjaar 

2021 

Gewoonlijk wordt twee keer per jaar een kennisnetwerk RO georganiseerd voor 

bestuurders en ambtenaren van de Groninger gemeenten en provincie 
Groningen.  Door corona hebben deze bijeenkomsten, waar brainstorming, 

ontmoeting en netwerken een essentieel onderdeel van zijn, geen doorgang 

gevonden.  

 

 

Portefeuillehouderoverleg Ruimte & Wonen, Milieu, Energie en Mobiliteit. 
Doel Het participeren in de Klimaatagenda. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Gevraagd en ongevraagd inbreng leveren; 

- Organisatie van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten; 
- Daar waar nodig afstemming organiseren met andere beleidsterreinen 

en projecten. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

Op 18 februari is het door de VGG georganiseerde Klimaatoverleg geweest met 
provincie, waterbedrijven Groningen en Drenthe, Waterschappen, provincies 

Groningen en Drenthe en de vier Noord-Drentse gemeenten. Uitgangspunten 
van Klimaatbeleid zijn besproken, een stuurgroep en ambtelijke werkgroep 

worden ingericht om deze uitgangspunten van een uitvoeringsagenda te 
voorzien en vast te laten stellen in de bestuurlijke gremia. In het najaar staat 

een vervolgbijeenkomst gepland.    

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

De vervolgbijeenkomst in het najaar 2021 is uitgestel tot januari 2022. 
Dit mede in verband met het aftreden van de betrokken gedeputeerde en het 

feit dat er een nieuwe projectleider moest worden aangetrokken en er veel 

werkzaamheden op dit dossier in gang gezet moesten worden. 
 

Er is een grote deelname aan dit overleg, waarbij gemeenten aangeven, net als 
landelijk de VNG, dat er een goede compensatieregeling voor de te maken 

kosten rondom de Klimaatopgave moet komen vanuit het Rijk. Zoals er geen 

nieuw Kabinet is, waarover op dit dossier afspraken gemaakt worden, stellen een 
aantal gemeenten, gezien hun financiële situatie, zich noodgedwongen 

terughoudend op bij grote investeringen. 
 

Ambtelijk is er een werkgroep ingesteld, VGG is nu volgend en organisator en 
sparringpartner van de bestuurlijke bijeenkomsten.  
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Portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein. 
Doel Het verzorgen van een lobby rondom de tekorten sociaal domein. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Gevraagd en ongevraagd inbreng leveren binnen VNG, Ministeries, 
Eerste en Tweede Kamer; 

- Organisatie van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten; 
- Daar waar nodig afstemming organiseren met andere beleidsterreinen 

en projecten. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

Met de lobby rondom de tekorten van sociaal domein, m.n. jeugdzorg en WMO, 
wordt er goed samengewerkt en afgestemd met de VNG. Zowel bestuurlijk als 

ambtelijk zijn er korte lijnen gelegd.  Ook hebben er vanuit de bestuurlijke lobby-
groep diverse gesprekken plaatsgevonden met verschillende Kamerleden die een 

rol in de kabinetsformatie zouden kunnen spelen, om zo onze lobby ook in de 

formatie onder de aandacht te brengen. In deze periode zijn er ook contacten 
gelegd met Ministeries BZK en VWS op hoog-ambtelijk niveau ter voorbereiding 

van een werkbezoek. 

Tweede halfjaar 

2021 

 
 

 

Bestuurlijk is de aandacht gericht op lobby herijking gemeentefonds en is de 

lobbylijn van de VNG gevolgd voor Jeugdzorg en WMO. Ambtelijk is met externe 

ondersteuning verder gewerkt aan lobbylijnen en zijn er contacten met VWS 
gelegd en met het Provinciaal Overleg Gezondheid (POG). 

 
In een aantal bestuurlijke bijeenkomsten met de algemeen directeur VNG gingen 

Noordelijke bestuurders sociaal domein (waaronder ook telkens twee Groninger 

bestuurders) in gesprek om hun zorgen over de jeugdzorg en WMO te uiten.  

 

 
Portefeuillehouderoverleg Sociaal Domein en Financiën.  
Doel afstemming rondom tekorten sociaal domein met tussen de portefeuillehouders 

Financiën en Sociaal Domein. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- gevraagd en ongevraagd inbreng leveren binnen VNG, Ministeries, Eerste 
en Tweede Kamer; 

- Organisatie van bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten; 
- Daar waar nodig afstemming organiseren met andere beleidsterreinen 

en projecten. 

Eerste halfjaar 
2021 

- doordat de Kabinetsformatie lang op zich liet wachten, m.b.t. plannen over 
  sociaal domein en financiën, heeft er in het eerste half jaar geen gezamenlijk 

  overleg Sociaal Domein en Financiën plaatsgevonden. 

Tweede halfjaar 
2021 

- doordat de Kabinetsformatie lang op zich liet wachten, m.b.t. plannen over 
  sociaal domein en financiën, heeft er in het tweede half jaar geen gezamenlijk 

  overleg Sociaal Domein en Financiën plaatsgevonden. 

 
 

 
Portefeuillehouderoverleg Cultuur en Vrijetijdseconomie.  
Doel afstemming rondom visie en uitvoering cultuur en vrijetijdseconomie. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- minimaal 1 keer per jaar een gezamenlijke bijeenkomst met 
portefeuillehouders cultuur en vrijetijdseconomie.  

Eerste halfjaar 

2021 

 

Op 1 juli 2021 vond fysiek de eerste bijeenkomst, samen met de gedeputeerde, 

plaats van het gecombineerde VGG pho cultuur en vrijetijdseconomie. Een 
ondernemer ging in op het belang van camperplaatsen in de provincie en er was 

aandacht voor de gevolgen van corona voor beide sectoren en ondernemers. 

Tweede halfjaar 

2021 

- geen activiteit. 
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Portefeuillehouderoverleg Economische Zaken.  
Doel afstemming rondom economische aangelegenheden. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst organiseren. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

Dit is een nieuw op te zetten portefeuillehouderoverleg. Gezien de Covid-19 
pandemie en de gevolgen voor met name kleine en middelgrote bedrijven, lokale 

ondernemers, heeft het DB VGG besloten om via een op te richten 

portefeuillehouderoverleg hierover bestuurlijk met elkaar in gesprek te gaan.  
 

In het eerste half jaar heeft een externe collega gesprekken gevoerd met de 
portefeuillehouders over verwachtingen van het overleg en onderwerpen. 

 

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

In de Halte Democratie te Winschoten vond de eerste VGG-bijeenkomst (sinds 
zeer lange tijd, in de 80’er jaren vorige eeuw waren er ook VGG economische 

zaken overleggen) plaats met als gastspreker Dina Boonstra, directeur 
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij. Uitwisseling van ervaringen waar 

gemeenten individueel en in regionaal verband mee bezig zijn. 

Bestuurders akkoord met minimaal 1 keer per jaar een dergelijk overleg met een 
thema op liefst een locatie waar ondernemers actief zijn. 

 
Ambtelijk was er ook belangstelling om elkaar als Economische zaken 

ambtenaren te ontmoeten, VGG zal nagaan met externe ondersteuning of in 

2022 een dergelijk overleg te realiseren valt. 
 

 
 

Klankbordgroep Raadsleden. 
Doel Het ondersteunen en mee-organiseren van twee jaarlijkse activiteiten vanuit de 

Klankbordgroep Raadsleden. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Organisatie van twee bijeenkomsten voor raadsleden. 

 

Eerste halfjaar 
2021 

 
 

In nauwe afstemming met de Groninger Griffierskring zijn er in deze periode 
diverse bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd. 

 
Vanuit de Klankbordgroep Raadsleden is er met griffiers en een aantal 

raadssleden de Leergang opgezet, waarna er diverse organisaties bij gehaald zijn 
voor de uitvoering. Deze Leergang heeft van februari – mei plaatsgevonden en 

kende 4 bijeenkomsten. 

 
Een bijeenkomst over herijking gemeentefonds met BZK voor Groningse en 

Friese raadsleden, mocht zich in ruim 50 belangstellenden verheugen. 
 

Een vervolgbijeenkomst over effecten Covid-19 is door gering deelname afgelast.   

 
Er zijn een aantal wisselingen geweest in de Klankbordgroep, momenteel staat er 

nog 1 vacature open, waarna ook de beschikbare functie binnen het DB VGG 
opgevuld kan worden. 

Tweede halfjaar 

2021 

 
 

In het najaar zijn contacten weer verstrekt met de Nederlandse Verenging van 

Raadsleden. Dit om te kijken of er in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen 
2022 voorlichtingsprogramma’s zouden kunnen worden gegeven. Hiervoor was 

door drukte, te weinig animo vanuit de Klankbordgroep om dit te organiseren.  
Vacatures in de Klankbordgroep werden opgevuld en 1 lid zit weer in DB VGG. 
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Partnerorganisaties: Programma Natuur en Landelijk Gebied.  
Doel Verzorgen van inbreng in programma natuur en landschap provincie Groningen 

Te bereiken 
resultaten 2021 

-  Organiseren van ambtelijke en bestuurlijke inbreng in de provinciale 
   overleggen, koppeling met ruimtelijke ordening en milieu-thema’s in VGG- 

   verband; 
- deelname aan Programma Natuur en Landelijk Gebied (PNLG);  

-  bijwonen relevante (provinciale) overleggen en netwerken. 

Eerste halfjaar 
2021 

 
 

De overleggen van het PNLG worden bestuurlijk en ambtelijk bijgewoond door 
de VGG. Vanuit de VGG kan nog meer worden ingezet op strategievorming 

vooraf met de namens de VGG aanwezige bestuurders. 
 

In samenwerking met de provincie Groningen wordt bestuurlijk input geleverd op 

het beleidsterrein Intensieve Veehouderij samen met andere betrokken 
organisaties. Hierbij wordt aan de voorkant van te vormen provinciaal beleid 

input geleverd.  
 

Overleg is gevoerd op provinciaal te maken beleid ‘Exit strategie invasieve 
exoten”, Roekenbeheer en het betrekken van betrokken ambtenaren en 

portefeuillehouders hierbij. 

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

Door corona en het een aantal keren verplaatsen vanwege andere afspraken 
door gedeputeerde, kwam het PNLG minder goed tot haar recht.  

 

Op de dossiers “invasieve exoten” en “Roekenbeheer” werd, door andere 
prioriteiten bij de provincie, nog geen vooruitgang geboekt. Dit is door de 

secretaris VG ambtelijk aangekaart bij de provincie, omdat hierop goed werd 
samengewerkt en gemeenten belang hebben bij een goed, provinciaal, beleid. 

 
Vanuit de VGG lukte het door de steeds veranderende data van het overleg niet 

goed om bestuurlijk in VGG-verband af te stemmen en input te leveren.  

 
 

Partnerorganisaties: Vereniging Groninger Dorpen. 
Doel Het in samenwerking met Vereniging Groninger Dorpen (VGD) organiseren van 

bijeenkomsten in dorpen rondom burgerparticipatie, leefbaarheid over het 

versterken van het zelf organiserend vermogen van dorpsverenigingen en 

initiatieven.  

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Organiseren van twee bijeenkomsten met Vereniging Groninger Dorpen 

met wijk- en buurtbeheerambtenaren rondom bewonersinitiatieven 
- het organiseren met organisaties van discussiebijeenkomsten over 

burgernabijheid en overheidsparticipatie.  

Eerste halfjaar 
2021 

 

Door de corona-maatregelen ziet de participatie van bewonersgroepen in 
gemeentelijk beleid er geheel anders uit. In de georganiseerde bijeenkomst, 

waaraan vrijwel alle Groninger gemeenten ambtelijk aan deelnamen, is 

gesproken over de gevolgen van covid-19 op het verenigingsleven, het blijven 
betrekken van vrijwilligers bij het dorp en de wijk en werd vanuit het 

welzijnswerk van Compaen Veendam ingegaan op noaberschap- en 
leefbaarheidsprojecten in deze periode. 

Tweede halfjaar 

2021 

 
 

In de tweede bijeenkomst kwam het “right to challenge” aan bod:  

hoe organiseer je bewoners die zelf zaken willen oppakken en hoe hou je dit ook 
vast zonder een eenmalig of kortdurend project.  

 
Linken zijn gelegd met BZK-programma “Democratie in Actie” voor inhoudelijke 

samenwerking. 

 

  



20 
 

Partnerorganisaties: Zorg- en Veiligheidshuis Groningen. 
Doel Het in samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis Groningen, politie, Ministerie 

van Justitie en Veiligheid organiseren van ambtelijke bijeenkomsten rondom het 

integraal veiligheidsbeleid van de Groninger gemeenten.  

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Organiseren van drie bijeenkomsten rondom vraagstukken openbare 
orde en veiligheid. 

Eerste halfjaar 

2021 

 
 

In afstemming met het Zorg- en Veiligheidshuis organiseert de VGG vanaf 2021 

de ambtelijke overleggen. Er is een duidelijke behoefte aan afstemming en 
beleidsvorming in breder verband bij de veiligheids- en openbare orde 

beleidsmedewerkers. Naast het uitwisselen van ervaringen, wordt ook gewerkt 
aan een (waar mogelijk) eenduidig beleid op onderwerpen. 

In deze periode zijn er twee ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd.  

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

Op 4 oktober heeft de derde bijeenkomst plaatsgevonden. Met name over 
ontwikkelen van een visie op Brandweerzorg, cybercrime en vuurwerkverbod 

kwamen langs. 
 

Met de VNG is bereikt dat vanuit gemeente Midden-Groningen ambtelijk wordt 

meegedacht over criteria voor het verdelen van Rijksgelden met betrekking tot 
Ondermijning.  

 

 
Partnerorganisaties: OGGz-overleg Groningen. 
Doel Het in samenwerking met GGD Groningen, Wij-teams, sociale teams en 

hulpverleningsorganisaties organiseren van ambtelijke bijeenkomsten rondom de 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg.  

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Organiseren van drie bijeenkomsten rondom vraagstukken openbare 
geestelijke gezondheidszorg. 

Eerste halfjaar 

2021 

 

Gezien de ingrijpende gevolgen van de corona op het geestelijk en 

maatschappelijk welbevinden, zeker ook bij groepen in kwetsbare situaties, is er 
een bijeenkomst samen met de partners en Veiligheidsregio Groningen 

georganiseerd over de gevolgen en verdere aanpak van de coronacrisis op de 

OGGz-doelgroep. Ervaringen vanuit “het veld” worden gebruikt voor beleid.  

Tweede halfjaar 

2021 

 

Op 2 december is er de goed bezochte tweede ambtelijke bijeenkomst geweest: 

winterregeling en nachtopvang daklozen en de geneesheer-directeur van Lentis 
over de effecten van de Wet verplichte Geestelijke Gezondheids Zorg. 
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Partnerorganisaties: LHBTI/Inclusief beleid. 

Doel Het in samenwerking met COC- Groningen/Drenthe, Anti-Discriminatiemeldpunt 
Groningen, Statenleden provincie Groningen en Groninger gemeenten werken 

aan provincie breed inclusief beleid. Dit als uitvloeisel van het in 2018 door alle 

bovengenoemde partners ondertekende Convenant LHBTI/inclusief beleid. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Organiseren van drie ambtelijke bijeenkomsten rondom vraagstukken 

inclusief beleid voor Groninger gemeenten: 
- mee-organiseren van activiteiten in het kader van Coming Out Day. 

 

Eerste halfjaar 
2021 

 

- Contacten zijn gelegd met provincie en partners voor de voorbereiding van 
  Coming Out Day. 

- Contacten zijn gelegd met Groninger gemeenten voor ambtelijk overleg en 

   kennisuitwisseling en -deling. Voor de voorbereiding en uitvoering van LHBTI 
   werd een beroep op externe inhuur gedaan. 

 

Tweede halfjaar 

2021 

 

Symposium werd gehouden in sky lounge FC Groningen: redelijk door 

bestuurders bezocht, meer door ambtenaren.  In de evaluatie is aangegeven om 

in 2022 een andere opzet te kiezen: meer naar gemeenten/ buurtcentra toe. 
 

Via het thema “Werken aan beleidsontwikkeling” werden gemeenten tijdens 
werksessies begeleid om tot nieuw beleid te komen.  

Partnerorganisaties: Groninger woningbouwcorporaties en provincie. 

Doel Het in samenwerking met Groninger woningbouwcorporaties, Groninger 
gemeenten en provincie Groningen organiseren van bestuurlijke bijeenkomst 

rondom vraagstukken van woningbouw, volkshuisvesting en sociaal domein. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- Organiseren van een bestuurlijke bijeenkomst rondom vraagstukken 
volkshuisvesting, leefbaarheid, maatschappelijke opvang van 

doelgroepen. 

-  

Eerste halfjaar 

2021 

 

Contacten zijn bestuurlijk en ambtelijk gelegd met Groninger gemeenten, 

provincie en corporaties ter voorbereiding bestuurlijke bijeenkomst. 

 
Een ambtelijke groep uit de deelnemende organisaties onder voorzitterschap 

VGG is geformeerd.  

Tweede 

halfjaar 2021 

 
 

 
 

Op 16 september heeft er een goed bezochte bestuurlijke bijeenkomst tussen 

corporatie-directeuren, provincie en portefeuillehouders Wonen en Sociaal 

Domein plaatsgevonden. Geconstateerd werd dat in een dergelijke samenstelling 
het goed zou zijn om 1 tot 2 keer per jaar bijeen te komen om over 

provinciebrede thema’s te praten. Aan de ambtelijke groep is meegegeven om in 
het begin 2022 werk te maken van thema “Huisvesting aandachtsgroepen”.     

 

De ambtelijke voorbereidingsgroep heeft contacten gelegd met VNG, AEDES, 
BZK om na te gaan of aansluiting bij een voorloperregio tot de mogelijkheden 

behoort, gezien nieuw Rijksbeleid rondom huisvesting van aandachtsgroepen. 
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Partnerorganisaties: Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 
Doel Overleg, afstemming activiteiten, zichtbaar aanwezig zijn in beleid VNG.  

Te bereiken 
resultaten 2021 

-  

Eerste halfjaar 
2021 

 

Gezien de ingrijpende gevolgen van de corona op het geestelijk en 
maatschappelijk welbevinden, heeft de VNG een Klankbordgroep hiertoe 

opgericht. Vanuit de VGG participeert de voorzitter hierin. 

 
De algemeen directeur VNG heeft regionale bestuurlijke overleggen geïnitieerd. 

Dit om feeling te houden met wat er bestuurlijk in de afdelingen leeft. VGG-
Bureau is bij de organisatie hiervan nauw betrokken. Er hebben in deze 

verslagperiode drie bestuurlijke gesprekken met de Noordelijke burgemeesters 

plaatsgevonden en één bestuurlijk gesprek met portefeuillehouders financiën.  
 

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

Ook in het tweede half jaar hebben er, met deelname van verschillende 
Groninger bestuurders, gesprekken plaatsgevonden met portefeuillehouders 

financiën en portefeuillehouders sociaal domein en de algemeen directeur. 

 
De algemeen directeur heeft op 18 juni een bezoek gebracht aan de gemeenten 

Pekela en Eemsdelta, waarbij verschillende bestuurders uit de naastliggende 
gemeenten bij aanwezig waren, inclusief raadsleden. Kennisnemen van 

Groningse punten en horen wat er lokaal leeft. 

 
De algemeen directeur heeft de concept-visie 2030 van de VNG op 3 december 

met het DB VGG doorgesproken om input op te halen. 

 

 

Partnerorganisaties: Vereniging van Drentse Gemeenten. 

Doel Het organiseren van werksessies voor Groningse en Drentse gemeenten om ze  

te ondersteuning op het thema vroegsignalering van schulden met als doel 

kennisdeling en samenwerking en het komen tot een leer/werkgemeenschap. 

Te bereiken 

resultaten 2021 

- Gestart wordt met de Groningse en Drentse gemeenten waarna een 

verbreding wordt beoogd naar ook andere partijen die een rol hebben in 
vroegsignalering (denk aan welzijn/maatschappelijk werk, 

woningbouwcorporaties, schuldhulpverlening, etc.). 
 

Eerste halfjaar 

2021 

 

- Werksessies voor de Groningse en Drentse ambtenaren zijn gestart,  

er hebben 7 werksessie plaatsgevonden: meer dan 100 deelnemers; 
- CMOSTAMM, VNG, Compaen welzijn, VDG en VGG hebben de organisatie 

op zich genomen, met per thema ook gastsprekers; 
- Via een subsidietoekenning vanuit het Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 

komen er nog een viertal bijeenkomsten bij in het najaar. 

Tweede halfjaar 
2021 

 
 

     -     Vier werksessies hebben in het najaar, wederom onder grote 
           belangstelling van Groningse en Drentse ambtenaren plaatsgevonden; 

     -     in december kwam de organisatie-groep bijeen om, gezien het succes en 
           de interesse, ook in 2022 een vervolg aan de werksessies te geven. 
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100 jaar Vereniging van Groninger Gemeenten.  

Doel Aandacht schenken aan 100-jarig bestaan Vereniging van Groninger Gemeenten. 

Te bereiken 
resultaten 2021 

- 100 jaar VGG vieren. 

Eerste halfjaar 
2021 

 

Op 21 april is er een boom geplant bij de Coendersborg te Nuis, geschonken 
door Stichting Het Groninger Landschap (dat in 2021 haar 85-jarig bestaan viert) 

ter ere van het 100-jaar bestaan van de VGG. Daarnaast heeft het bestuur van 

de VGG 100m2 vanuit het Groninger Natuurfonds aangekocht ten behoeve van 
natuur-en landschapsontwikkeling.  

Tweede halfjaar 

2021 

De viering 100 jaar VGG op de Toogdag op 23 november 2021 is wegens corona 

verplaatst naar 2022. 

 


