
Nieuwsbrief 

Voorwoord

De kerstlichtjes verschijnen overal, Sinterklaas is vertrokken naar een warmer oord. 
Velen stortten zich in de decemberdrukte. Het eind van het jaar is in zicht. Tijdens 
de feestdagen en vrije dagen kom je weer wat tot jezelf, passeert alles nog eens. In 
januari kan er fris gestart worden.

In deze nieuwsbrief vindt u artikelen over het 90-jarig jubileum van de VGG en over 
de samenwerking in de Waterketen. De stand van zaken over de rol van VGG in de 
decentralisaties en het werk van de Stichting Wandelen in Groningen komen ook 
aan de orde. De GOA Publiek is voortvarend bezig en verhaalt daarover in deze 
nieuwsbrief. De VGG geeft verder een vooruitblik op haar werkplan 2012. Ook de 
voornemens van de Groninger gemeenten op het gebied van de visievorming op 
bestuurlijke organisatie kunt u in de nieuwsbrief lezen.

Al met al een weerslag van wat was en wat komen gaat. Dat past bij de tijd van het 
jaar. Het bestuur sluit dan ook graag af met de wens hieronder…
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Terugblik 90-jarig jubileum VGG

90 jaar werken de Groninger gemeenten nu al samen met elkaar via de VGG. 
Voorzitter Rika Pot memoreerde dit tijdens het jubileum van de VGG door het 
jubileum in te leiden met wat leuke wetenswaardigheden. En zo kregen ook de 
verschillende streken in de provincie Groningen aandacht via de voordracht van 
een aantal gedichten.

Het woord was vervolgens aan de sprekers. Gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh 
en de voorzitter van de VNG-directieraad, de heer Ralph Pans namen het woord 
als eerste. Zij werden flink en kritisch ondervraagd door de dagvoorzitter  Hein  
Bloemink over herindelen, samenwerking en de toekomst van de Groninger 
gemeenten. Dit vormde een goede inleiding.

Voor de pauze hield Dr. Ronald Holzhacker, universitair hoofddocent internationale 
betrekkingen bij de RuG een exposé over mogelijkheden voor Europese subsidies. 
Daarnaast vertelde hij over het samenwerkingsmodel in Europa. De ‘enthousiaste’ 
landen beginnen eerst, bijvoorbeeld zo’n 8 stuks. Daarna sluiten overige landen die 
de kat uit de boom kijken vaak weer aan. Een werkend model in het geval dat 
herindeling niet mogelijk is en samenwerking geboden.

Na de pauze was het woord aan Prof. Wim van Dinten. Hij bracht de meer dan 100 
aanwezigen op het spoor van omgevingsgericht organiseren. Dat staat tegenover: 
systeemgericht organiseren. In discussies rondom samenwerking en bestuurlijke 
organisaties, is het van groot belang om duidelijk op de omgeving te blijven letten 
voor wie dit allemaal gebeurt: bouwen we niet teveel systemen voor de systemen? 
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Nieuwsbrief VGG
Deze nieuwsbrief brengt u een 
overzicht van het belangrijkste 
nieuws vanuit de VGG.

Graag ontvangen wij reacties 
en onderwerpen. Heeft u deze 
laat het ons weten via
secretariaat@groningergemeenten.nl

Wij wensen u fijne feestdagen toe en …
veul haail en zegen in ‘t nijjoar !



Terugblik 90 jarig jubileum VGG (Vervolg)

Kan het ook anders? De voorbeelden van Van Dinten spraken aan; ook later was het 
geluid in de diverse gemeentehuizen nog te beluisteren.
Op deze manier is er naast feest ook een opmaat gemaakt naar 2012: het jaar waarin 
samenwerken rondom grote decentralisaties en het onderzoeken van de toekomstige 
bestuurlijke organisatie van de Groninger gemeenten belangrijke thema’s zullen zijn.

Werkplan 2012 VGG
De prioriteiten van het VGG-bureau liggen in het algemeen bij de hoofdtaken: 
belangenbehartiging, kennisdelen en het onderbrengen van projecten. 2012 wordt wel 
een bijzonder jaar. Gemeenten treffen het meeste voorbereidend werk voor de 
invoering van de Wet Werken naar Vermogen, de overheveling van de functie 
Begeleiding van AWBZ naar WMO en de Transitie van de Jeugdzorg. Zware 
trajecten: VGG zet zich er verstevigd voor in. Voor de zaken die gemeenten niet 23x 
hoeven te doen, maar ook in 1x samen kunnen doen. En bij het leggen van 
dwarsverbanden tussen deze decentralisaties.
De Regionale Uitvoeringsdienst zal verder zijn beslag krijgen. Daar blijft VGG 
gesprekspartner voor de provincie. Bij de overdracht van de taken zal steeds meer 
zwaartepunt bij de gemeenten komen te liggen. De VGG volgt de ontwikkelingen en 
zorgt voor structuur in overleg en organisatie.
Een onderwerp dat daar dwars over- en doorheen loopt is de bestuurlijke organisatie 
in Groningen. Er wordt teruggekeken op de clustersamenwerking. De bedoeling is dat 
de clusters dit zelf doen. Ook worden de gebiedsopgaven voor de toekomst en de 
decentralisatieopgaven ingeschat. Zijn de samenwerkingen zoals die er nu zijn, 
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Wilt u dagelijks op de 
hoogte zijn van de VGG-
activiteiten? 

Volg dan de secretaris op 
Twitter@JeroenLalleman

decentralisatieopgaven ingeschat. Zijn de samenwerkingen zoals die er nu zijn, 
vervolgens robuust genoeg om toekomstvast te zijn? Die vraag wordt in 2012 
beantwoord door de gezamenlijke gemeenten. VGG helpt dit proces op te starten en 
zal op vraag van de leden organiseren, dat een visitatiecommissie algemene 
conclusies en aanbevelingen kan genereren.
Doel is daarmee om naast de bestaande taken, gemeenten te faciliteren bij de 
uitdagende ontwikkelingen die voorliggen. In het werkplan 2012 zal dit doel- en 
taakstellend te lezen zijn.

Stichting Wandelen Groningen
Stichting Wandelen Groningen is sinds 2010 het samenwerkingsverband van 
organisaties die wandelpaden en routes in de provincie Groningen ontwikkelen, 
beheren of anderszins hierbij betrokken zijn. Doelstelling is dat de stichting in 2013 
een stevige organisatie vormt, die zichzelf ook financieel kan bedruipen.

De stichting heeft een structuur waarin alle organisaties goed en efficiënt 
vertegenwoordigd zijn. Sinds 2011 heeft de stichting een bestuur. De VGG heeft 
namens de gemeenten zitting in de Raad van Advies. De Raad van Advies adviseert 
het bestuur en koppelt tevens terug met haar eigen achterban. Logischerwijs bestaat 
die achterban voor de VGG uit de gemeenten. Ook Marketing Groningen, 
grondeigenaren en terreinbeherende organisaties hebben een afgevaardigde in de 
Raad van Advies. De basis wordt gevormd door de leden, alle aangesloten 
organisaties. Uit hen zijn en worden diverse werkgroepen gevormd. 
Landschapsbeheer Groningen (LBG), Groninger Dorpen (GD) en Stichting Oude 
Groninger Kerken (SOGK) vormen de projectorganisatie van 2010 t/m 2013. Het 
project wordt mede gefinancierd door het ELFPO (het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland) en de Provincie 
Groningen.

Doelstelling Wandelen in Groningen
De hoofddoelstelling van de stichting Wandelen in Groningen is het faciliteren van de 
wandelaar en het bevorderen en promoten van wandelen in de provincie Groningen. 
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Samenstelling VGG-bureau

De heer J. Lalleman
Secretaris VGG bureau

De heer T.G. Sprenger
Procescoördinator

Mevrouw R.G. de Jonge
Seretariaat

Mevrouw G.H.S. van der Werff
Secretariaat

Resultaten tot nu toe: 
Een actuele, digitale inventarisatie van alle wandelpaden en routes in Groningen met 
alle relevante informatie. Meer dan 200 routes zijn in kaart gebracht met een totaal van 
ca. 2800 kilometer. 
Een netwerk van ca. 100 vrijwilligers (kritische wandelaars) die de paden controleren, 
gegevens aanleveren over de routes, etc.

Waar wordt momenteel aan gewerkt: 
Verwerking gegevens van kritische wandelaars in digitaal bestand. 
Zorgdragen voor een WA-verzekering voor wandelpaden over particuliere grond.
Voorbereidingen gebruiksvriendelijke en interactieve wandelwebsite die functioneert als 
digitaal informatieloket voor de wandelaar in Groningen. Tevens functioneert de site als 
centraal meldpunt voor het beheer.
Een verkenning van de mogelijkheden en draagvlak voor de opzet van een routebureau. 
Op basis van deze verkenning wordt gekozen voor een model/structuur welke de 
kwaliteit en het beheer van de paden en routes waarborgt.
Een duurzaam financieringsplan voor het functioneren van de stichting Wandelen 
Groningen, waarbij haar basiskosten en activiteiten na 2013 worden gefinancierd uit 
vaste bijdragen van haar deelnemers, andere belanghebbenden en fondsen.
De uitvoering van diverse promotieactiviteiten voor het wandelen in de provincie 
Groningen (o.a. in samenwerking met Marketing Groningen).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met projectleider Wendy 
Klazenga: Landschapsbeheer Groningen w.klazenga@landschapsbeheergroningen.nl, 
050-5345199.

Samenwerking in de waterketen in Groningen en Noord-Drenthe op stoom
Een jaar geleden is gestart met het versterken van de samenwerking in de waterketen, 
het geheel van drinkwaterdistributie, riolering en waterzuivering. De samenwerking 
omvat 30 gemeenten, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, waterbedrijf 
Groningen en Waterleidingmaatschappij Drenthe. Onder leiding van de Stuurgroep 
Waterketen (voorgezeten door wethouder J. Bessembinders – gemeente Stadskanaal) Waterketen (voorgezeten door wethouder J. Bessembinders – gemeente Stadskanaal) 
wordt momenteel concreet vorm gegeven aan die samenwerking. 

Concrete resultaten
Voor de eerste fase van de samenwerking is een Waterketenakkoord gesloten tussen 
de 34 deelnemende partijen. In maart/april 2012 worden de resultaten gepresenteerd. 
Het gaat dan om inzicht in de kansen (eerst zien, dan geloven) en de resultaten van 
onderzoeken naar regionale besparingsmogelijkheden, kwaliteitsverbetering en 
vermindering van de kwetsbaarheid. Ook wordt hard gewerkt aan het realiseren van 
Quick wins. Er staan vijf projecten in de steigers. Voor het samen meten en monitoren 
worden nu de voorbereidingen getroffen.

Communicatie
De waterketen houdt veel mensen niet dagelijks bezig. Het samenwerkingsverband 
probeert daarom zoveel mogelijk inzicht in achtergronden en concrete resultaten te 
verschaffen. Dat gebeurt via de website www.waterketengroningendrenthe.nl en door 
middel van een regelmatig verschijnende nieuwsbrief. 

Rol waterambassadeur
Als waterambassadeur is mijn rol vooral gericht op een adequaat verloop van het 
samenwerkingsproces, waarbij ik zoveel mogelijk waak over het belang van de 
gemeenten. Ik merk dat het enthousiasme voor deelname aan het traject steeds sterker 
wordt bij de gemeenten, en dat is vooral te danken aan de voortgang die we met elkaar 
boeken. Mijn verwachting is dat we bij de afsluiting van de eerste fase met een goed 
plan kunnen komen hoe we in 2012 concreet slagen kunnen maken, waar iedereen (en 
in de eerste plaats onze burgers) beter van kan worden!

Jeroen Niezen, Waterambassadeur 
voor Groningen en Noord-Drenthe



Pagina 4

Bent u al gedecentraliseerd?

Het Rijk gaat een groot takenpakket overhevelen naar gemeenten. Gemeenten worden 
afzonderlijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg (JZ), de functie begeleiding AWBZ en de 
Wet Werken naar Vermogen (WWNV). De veelheid aan bestaande en nieuwe taken 
betekent voor iedere gemeente uiteraard iets anders. Hoe deze nieuwe taken aan te 
laten sluiten op de lokale ondersteunings-, zorg- en veiligheidsstructuur wordt een 
belangrijk onderdeel van het transitieproces. Het wordt een grote uitdaging om deze 
ontwikkelingen handen en voeten te geven. Gemeenten hebben elkaar hierbij op 
onderdelen nodig. 

Op dit moment zijn de definitieve omvangen en de tijdstippen van de decentralisaties 
nog niet volledig bekend. De transitie speelt zich af in een context waarbij de effecten 
van de decentralisaties onderling en maatregelen van invloed zullen zijn op de 
gemeentelijke taken. Het Rijk heeft in haar beleidsbrief stelselwijziging jeugdzorg van 
november 2011 aangegeven de (uitwerking van de) decentralisaties op elkaar af te 
willen stemmen. 

De drie decentralisaties hebben echter een verschillend tempo, tijdspad, inhoud en scala 
aan partijen. De samenhang is evident en biedt een goede mogelijkheid om gebruik te 
maken van elkaars krachten vanuit zowel gemeentelijk-, zorgaanbieders- als klanten-
patiënten platforms.

Wat doet de VGG?
Van belang is om te kijken wat er met name op bovenlokaal plaats moet vinden vanuit 
de decentralisatieopgave. De VGG is bezig om die samenhang te onderzoeken en te 
structureren en komt hiertoe op basis van een ronde langs de gemeenten met een 
voorstel.

Vanuit het Bestuurlijk Overleg Jeugd wordt voor de decentralisatie jeugdzorg 
samengewerkt met de provincie in een zogenaamde ‘ architectuurgroep” om na te gaan 
welke zaken er geregeld moeten gaan worden om de decentralisatie goed te borgen. 

Let op:

VNG informatie bijeenkomst 
over het Ontwerp 
Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte. 

Extra portefeuillehouder-
overleg Ruimte/Wonen en 
Milieu/Mobiliteit op

2 februari 2012.

welke zaken er geregeld moeten gaan worden om de decentralisatie goed te borgen. 

In het eerste kwartaal van 2012 zullen de resultaten van dit onderzoek in de 
portefeuillehouderoverleggen worden gepresenteerd.



GOA Publiek kent goede start

Ruim 60 jongeren hebben al een leer-werkbaan gevonden.

De GOA Publiek is goed uit de startblokken gekomen. Inmiddels zijn de eerste 50 
leerwerk banen ingevuld. De leerlingen werken en leren bij organisaties als 
Gemeente Groningen, UWV, Noorderpoort, Lefier, De Kompanjie, Gemeente 
Oldambt, Gemeente Delfzijl, Gemeente Haren, Ability, Alfa College, de Provincie 
Groningen en de VKB. 

Ondanks de strenge bezuinigingen in de publieke sector blijkt dat een groot aantal 
instellingen haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door het creëren van 
extra Leer-Werk plekken. Deze plekken zijn veelal administratief of secretarieel van 
aard, maar ook ICT, Archivering en Facilitair komen voor. Het gaat hierbij vooral om 
plekken op MBO niveau, de zogenaamde BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL). 
Daarnaast zijn enkele plekken door HBO Duaal leerlingen ingevuld (MER, SJD).

De stichting GOA Publiek is opgericht in september vorig jaar en is een 
samenwerkingsverband van verschillende (semi)overheidsorganisaties. Zij heeft als 
primaire doelstelling om extra leer-werk plekken te creëren binnen de publieke 
sector. 
De GOA Publiek treedt daarbij op als werkgever om daarmee de inleners te 
ontzorgen en de juridische (werkgevers-) risico’s over te nemen. Daarnaast 
begeleidt zij de leerlingen intensief, waardoor de kans op succesvolle uitstroom naar 
regulier werk na de opleidingsperiode sterk wordt vergroot. 

De GOA Publiek wordt mede gefinancierd vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid 
en de Versnellingsagenda van de Provincie Groningen.
Meer informatie is te vinden op www.goapubliek.nl. U kunt ook telefonisch contact 
opnemen met Jeroen Maas, directeur GOA Publiek, 06-23988230.

In de agenda
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Samenstelling Bestuur VGG

Mevrouw H.K. Pot
Voorzitter – PHO Bestuur en 
Algemene zaken

De heer H.J. Schmaal
Vice-Voorzitter – PHO Bestuur en 
Algemene zaken

De heer J.J. Boersma
Penningmeester
PHO Gemeentefinanciën en 
Arbeidszaken 

De heer J. Oomkes
Secretaris bestuur
PHO Ruimte & Wonen  en Milieu & 
Mobiliteit

De heer J. Bessembinders
Lid – PHO Ruimte & Wonen en Milieu 
& Mobiliteit

De heer P. Smit
Lid– PHOVeiligheid, Europa & 
Internationaal

Mevrouw E. Pastoor
Lid – PHO Onderwijs, Cultuur & Sport 
& Gezondheid & Welzijn, Werk & 
Inkomen In de agenda

Januari
26 Portefeuillehouderoverleg Gezondheid & Welzijn 

en Onderwijs, Cultuur & Sport
27 Bestuursvergadering (DB VGG)

Februari
9 Portefeuillehouderoverleg Bestuur, Veiligheid, Europa & Internationaal
16 Portefeuillehouderoverleg Werk & Inkomen
21 Overleg met GS

Maart
8 Portefeuillehouderoverleg Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen
9 Bestuursvergadering (DB VGG)

April
13 Bestuursvergadering (DB VGG)
19 Portefeuillehouderoverleg Gezondheid & Welzijn en Onderwijs, Cultuur & Sport
25 Algemene Ledenvergadering

Mei
24 Portefeuillehouderoverleg Bestuur, Veiligheid, Europa & Internationaal
24 Portefeuillehouderoverleg Werk & Inkomen

Juni
1 Bestuursvergadering (DB VGG)
13 Portefeuillehouderoverleg Gemeentefinanciën en Arbeidszaken
14 Portefeuillehouderoverleg Milieu & Mobiliteit en Ruimte & Wonen

Juli
20 Bestuursvergadering (DB VGG)

Colofon

Redactie-adres:

Secretariaat VGG

secretariaat@groningergemeenten.nl

050 - 303 97 97

Postbus 9
9790 AA  TEN BOER

Inkomen

De heer F.H. Wiersma
Lid– PHO Onderwijs, Cultuur & Sport 
& Gezondheid & Welzijn, Werk & 
Inkomen

De heer R. Wiltjer
Adviserend lid  - Gemeentesecretaris


