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1. Inleiding
Groninger Dorpen helpt inwoners die initiatief nemen met kennis, advies en ondersteuning, zodat zij
succesvol zijn in het bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van hun buurt of dorp. We werken iedere
dag voor leefbare dorpen en sterke gemeenschappen. We zijn een vereniging. Ons ledental (dorpshuizen,
buurt- en wijkaccommodaties en dorpsverenigingen) nadert de 280 en zo zijn we in het overgrote deel
van de dorpen in onze provincie vertegenwoordigd. Voorzitter van Groninger Dorpen, Frans Musters,
geeft hiervan een voorbeeld: “In de kop van Groningen, in de Oostpolder, hebben de Provincie en de
Gemeente ruimte gevonden voor ontwikkeling van industrie. Dat botst wel want het gebied ligt tegen het
dorp Oudeschip aan. Voor alle partijen in dezen – zoals bewoners, industrie en Provincie – betekent dit
dat zij samen een offer moeten brengen om verder te komen. Juist daarin ligt voor Groninger Dorpen een
grote rol: bewoners te ondersteunen bij het opstellen van hun leefbaarheidsagenda met acties die passen
bij het dorp. Laat ik duidelijk zijn: dit staat los van een ruimhartige compensatie voor bewoners.”
De komende jaren, en daarmee dit beleidsplan 2021 tot en met 2024, staan in het teken van continuïteit
en duurzame relaties. De wereld binnen en buiten de dorpen is blijvend in verandering. Juist in tijden van
vele veranderingen, is Groninger Dorpen de stabiele en continue factor. Onze aanwezigheid en inzet is van
belang voor de stem van dorpen en haar inwoners. Onze inzet blijft herkenbaar en onveranderd; de
leefbaarheid van de dorpen staat voorop.
Groningen, stad en ommeland
Dorpen veranderen. Er wordt steeds meer initiatief genomen op het gebied van bijvoorbeeld voorzieningen, wonen, welzijn, zorgzaamheid, energie, ecologie en zelfs voedselproductie. Dorpen organiseren zich
op verschillende manieren zoals via bewonerscollectieven of coöperaties. Coöperatieve bewonersinitia
tieven, ook wel commons genoemd, zijn interessant en waardevol omdat het geheel bijna altijd meer is
dan de som van de delen.
Dorpen zijn aantrekkelijke woonplekken en dat zorgt op veel plekken voor een groeiend zelfbewustzijn. De
bewonerscollectieven en gemeenten zijn op zoek naar nieuwe verhoudingen. Of, zoals dat in beleidstaal
heet, de ‘participatieve democratie’. Frans Musters: “Een onderwerp dat vanuit dorpen zelf ontstaat, is
vitaliteit. Preventie wordt steeds belangrijker o.a. om de stijgende zorgkosten wat te temperen. Spotjes op
de radio hebben effect maar bereiken bij lange na niet iedereen. De uitdaging is om op een laagdrempelige manier een gezondere leefstijl te ontwikkelen die past bij het dorp. Veel zorgzame dorpen zijn al bezig
met initiatieven die raken aan preventie en gezondheid. Via Groninger Dorpen is het Netwerk Zorgzame
Dorpen actief en vanuit hier kunnen we dorpszorginitiatieven ondersteunen in de doorontwikkeling.”
De wil, vast als staal
In een veranderende wereld zijn en blijven wij de constructieve, neutrale en betrouwbare partner van
dorpen. Groninger Dorpen is opgericht in 1984, in de loop der jaren hebben we veel kennis en ervaring
opgebouwd. Wij zien de relatie met de dorpen als de belangrijke constante in deze tijden van verandering.
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Gemeentehuis Ten Boer, kantoor Groninger Dorpen

Frans Musters: “In bijeenkomsten maak ik mee, onlangs bij Samenwerkende bedrijven Eemsdelta (SBE),
dat deelnemers de vraag stellen: “Wat vindt Groninger Dorpen hiervan?”. Groninger Dorpen wordt gezien
- wat in mijn ogen betekent dat de dorpen en inwoners worden opgemerkt. Dat is inwonerskracht!”.
Tegelijkertijd is én blijft Groninger Dorpen een praktische ondersteuner van dorpsinitiatieven. Wij blijven
met de dorpen meedenken en samenwerken. Waarbij we ook putten uit kennis en ervaring vanuit onze
landelijke partners zoals LVKK en Nederland zorgt voor elkaar (NLZVE).
De Provincie Groningen is een belangrijke steun: omdat de Provincie erkent dat leefbaarheid van de
mensen is en dat initiatieven van onderop onmisbaar zijn. Mede dankzij hen kan Groninger Dorpen
functioneren op de wijze zoals hierboven beschreven. Op dit moment vormen de subsidie van de
Provincie Groningen en de projecten beide ca. 50% van de inkomsten voor Groninger Dorpen. We zien de
vraagstukken voor de dorpen echter in aantal en in complexiteit toenemen. Ook hebben we vorig jaar ons
uurtarief moeten verhogen om in de pas te blijven met de kostprijs. Dat maakt dat we effectief minder
uren hebben om de dorpen te ondersteunen en dat maakt onze inzet op de basisondersteuning voor de
dorpen kwetsbaar. Bovendien is voor het komende jaar een - in 2019 aangekondigde - korting van
€ 25.000,- doorgevoerd door de provincie op de werkplanactiviteiten. In ons Werkplan voor 2022 leest u
ten koste van welke ondersteuning dit helaas moet gaan. Onze inzet voor de komen jaren is om voldoende
middelen te generen om de dorpen de ondersteuning te blijven bieden die ze nodig hebben.
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2. Wat is Groninger Dorpen?
Groninger Dorpen is een onafhankelijke organisatie. Groninger Dorpen versterkt de leefbaarheid
in dorpen, voor alle inwoners voor nu, én voor in de toekomst. Groninger Dorpen draagt met
advies, kennis, maatwerk en ondersteuning bij aan het versterken van de leefbaarheid van de
dorpen, en aan vitale dorpshuizen en dorps(belangen)verenigingen. We streven ernaar dat
dorpsgemeenschappen meer invloed krijgen op hun leefomgeving, dat bereiken we door:
• 1 op 1 ondersteuning aan dorpsorganisatie en dorpshuizen
• Een aanbod van informatie en activiteiten over actuele en relevante thema’s
• Verbinden van dorpen, organisaties en overheden
• Ondersteunen en faciliteren van initiatieven
• Behartigen van belangen in de netwerken waar we actief zijn
Groninger Dorpen is een vereniging met als leden dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen.
Ook in de stad Groningen zijn overigens diverse buurt- en wijkaccommodaties lid van Groninger
Dorpen.
Groninger Dorpen helpt onder andere bij het aanvragen van subsidies, het verduurzamen van
een dorpshuis, het ontwikkelen van een dorpsvisie, het begeleiden van dorpsinitiatieven en
veranderingsprocessen en het opzetten van nieuwe organisatievormen binnen dorpsbelangenorganisaties. We begeleiden, maar nemen het proces niet over. De ideeën en ontwikkelingen zijn
van het dorp zelf en passen hierdoor binnen de gemeenschap.
We koppelen initiatieven aan elkaar en brengen dorpen die in dezelfde processen zitten met
elkaar in contact. Meer nog dan voorheen gaan we nieuwe ontwikkelingen stimuleren en jagen
we leefbaarheidsinitiatieven aan. Ook dat is de kracht van Groninger Dorpen.
Groninger Dorpen is een gangmaker, een vliegwiel en een inspiratiebron. We bouwen specifieke
kennis op over onderwerpen die voor dorpen van belang zijn. Als het nodig is, organiseren we
over die onderwerpen een themabijeenkomst of maken we van een onderwerp zelfs een
specifiek speerpunt zoals het Netwerk Zorgzame Dorpen of ADA (actieve dorpenaanpak).
We kennen de vraagstukken en initiatieven in de dorpen. Door onze aanwezigheid in netwerken
zien we het perspectief van andere partijen, zien we waar de accenten liggen in beleid en zijn
we in staat die te koppelen aan de dorpen.
Bij Groninger Dorpen zijn bestuursleden (onbezoldigd), vrijwilligers en medewerkers actief. Een
leefbaar Groninger platteland is voor hen dé motivatie om zich in te zetten voor Groninger
dorpen, buurten en dorpshuizen.
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3. Voor welke uitdagingen staan de dorpen?
Groningen verandert en daarmee ook de vraagstukken van bewoners en overheid. De leefbaarheid staat voorop. Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de
veranderingen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, verkeer en vervoer, zorg en welzijn,
duurzaamheid en landschap. Ook zien we veranderingen in de manier waarop overheden
werken en een toegenomen inwonerbetrokkenheid. Dit betekent ook iets voor Groninger
Dorpen en onze positie op die thema’s en in het gesprek tussen dorpen en overheden. Idealiter
heeft Groninger Dorpen over 5 jaar een zodanige positie dat iedereen denkt: “Wat denkt
Groninger Dorpen daarvan?” Hieronder schetsen wij de belangrijkste uitdagingen voor de
komende jaren en laten we ook zien langs welke lijnen wij als organisatie willen ontwikkelen.
In het jaarlijkse werkplan van Groninger Dorpen staat hoe we dat doen.
De vier pijlers voor alles wat wij doen zijn:
• Krachtige inwoners en gemeenschappen
• Zorgen voor elkaar
• In een leefbaar dorp
• Klaar voor de toekomst

KRACHTIGE INWONERS EN GEMEENSCHAPPEN
DE DORPEN WINNEN AAN [ORGANISATIE]KRACHT
Situatieschets:
Binnen dorpen veranderen meer en meer de traditionele structuren. Verenigingen hebben
moeite om vrijwilligers aan zich te binden. Initiatieven zijn vaker individueel of specifiek gericht
op een specifiek onderwerp, zoals bijvoorbeeld zorgen voor elkaar of energie. Er ontstaan
nieuwe, andere samenwerkingsverbanden binnen de dorpen en tussen dorpen. Soms zijn deze
verbanden tijdelijk en losser georganiseerd dan gebruikelijk was. Soms vinden mensen een vorm
waarbij de verantwoordelijkheden voor acties en initiatieven bij een bredere groep liggen dan
voorheen. Beide vormen hebben hun toegevoegde waarde. Wij zijn ervan overtuigd dat dorpen
gebaat zijn bij een herkenbare dorpsdemocratie. Idealiter een platform dat het gesprek binnen
het dorp en ook met partijen buiten het dorp organiseert. Herkenbaarheid en draagvlak is
daarvoor erg belangrijk.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een leefbaar dorp. Dorpsbelangenen dorpshuizenorganisaties zijn hierin van meerwaarde, bijvoorbeeld als verbindend orgaan
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tussen alle initiatieven binnen een dorp, als aanspreekpunt voor de gemeente, maar bijvoorbeeld ook voor zoiets praktisch als een bankrekening, een inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een aansprakelijkheidsverzekering.
Onze overheid is misschien wel het beste voorbeeld van een geslaagd burgerinitiatief. En als er
nog geen overheid was dan zouden we die toch zeker uitvinden. Toch is er ook kritiek op de
(lokale) democratische instituties. Groninger Dorpen wil dat mensen betrokken blijven bij elkaar,
de overheid en vice versa. Alleen dan kunnen we samen werken aan leefbare dorpen. Daarvoor
moet iets gebeuren want de beeldvorming en de praktijk zijn helaas zo dat beleid wordt ervaren
als top down en inspraakmogelijkheden voor de buhne. Er is veel energie en ontwikkeling, aan
de kant van het dorp, en aan de kant van de overheid. Denk bijvoorbeeld aan het Uitdaagrecht
en de Wet Versterking Participatie op Decentraal niveau. Maar ook aan coöperatievorming als
vehikel voor gemeenschappelijke ‘nutsvoorzieningen’
Groninger Dorpen wil de komende jaren actief bijdragen aan het versterken van de dorps
democratie en stelt zich ook open voor andersoortige leden dan verenigingen. Denk daarbij aan
‘commons’ zoals coöperatieve organisaties die zich op thema’s of gebieden organiseren. Waarbij
we oog hebben voor de band met de dorps- en dorpsbelangenverenigingen die als bestaande
platformen mensen samen brengen.

OVERHEDEN KIEZEN EEN ANDERE ROL
Situatieschets:
De overheid laat steeds meer ruimte voor dorpen, bewonerscollectieven en initiatief. Enerzijds is
dat ingegeven door de gemeentelijke herindeling, anderzijds door financiële tekorten of inhoudelijke overtuiging. Dat overheden meer op afstand staan, ervaart niet iedereen als positief. De
een vindt het prettig, de ander voelt zich in de steek gelaten. Van dorpen, dorps- en buurthuizen
en inwoners wordt verondersteld dat zij steeds zelfredzamer worden. Ze worden vaker zelf
verantwoordelijk voor initiatieven en voorzieningen. Bovenstaande zorgt ervoor dat meer
initiatieven vanuit de inwoners (zullen) komen, waarbij de overheid faciliteert en stimuleert. Die
manier van werken wordt niet altijd naar tevredenheid ingevuld en wij zien dat als een vraagstuk
voor dorpen en gemeenten.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen ziet dat gemeenten zich positief ontwikkelen in die faciliterende en stimulerende rol. Door gebiedsgericht te werken, door dorpscoördinatoren en dorpsondersteuners aan
te stellen en door dorpen eigen budget te geven. Van inwoners die meedoen binnen de kaders
van de overheidslogica (burgerparticipatie) naar een overheid die wil leren aan te sluiten bij
initiatieven, logica, tempo en samenwerkingsvormen van haar inwoners (overheidsparticipatie).
Groninger Dorpen wil die beweging versterken. Door de dorpen te ondersteunen maar ook door
de kritische partner te zijn van de gemeenten en ze uit te dagen de doelen en organisatie nog
meer te richten op de leefbaarheid van de dorpen.
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GANGMAKEN BEWONERSINITIATIEVEN
Situatieschets:
Bewoners van dorpen zijn initiatiefrijk, maar hebben soms behoefte aan begeleiding, advies,
‘extra handen’ of specifieke informatie over wet- en regelgeving. Ook weten ze niet altijd de weg
te vinden naar de subsidiepotjes. Alle mensen die actief zijn in dorpsorganisaties doen dat als
vrijwilliger. Ook de buurt- en dorpshuizen draaien vrijwel volledig op de inzet van vrijwilligers.
Aan veel vormen van vrijwilligerswerk worden steeds hogere eisen gesteld.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen helpt bewoners op weg ‘van idee naar project’. Bijvoorbeeld door te adviseren over welke fondsen bij het initiatief passen of door ze in contact te brengen met de juiste
organisaties. We hebben hierin een actieve rol, maar nemen het initiatief niet over. Ook ondersteunen we hen met goede voorbeelden en laten hen kennismaken met vergelijkbare initiatieven. Groninger Dorpen helpt haar leden bij het vergroten van de kennis en vaardigheden van
hun vrijwilligers.
Met het project ADA (WWW.ACTIEVEDORPENAANPAK.NL) zet Groninger Dorpen in op alle drie
bovenstaande sporen tegelijk, en draagt zo bij aan een betere en effectievere samenwerking
tussen actieve dorpsbewoners, dorpsorganisaties, gemeenten en/of andere samenwerkings
partners. Met dit project zet Groninger Dorpen de trend naar haar toekomstige werkwijze.

ZORGEN VOOR ELKAAR
ZORG EN WELZIJN ZIJN BLIJVEND IN VERANDERING
Situatieschets:
Dorpen zien de veranderingen die de afgelopen vijf à tien jaar zijn ingezet in de zorg. Ouderen
blijven langer in hun huis wonen. Zorg is een mobiele voorziening geworden in plaats van een
vanzelfsprekende aanwezigheid in het dorp. Dat is wennen en geeft uitdagingen op gebied van
bijvoorbeeld welzijn en mobiliteit. Dit vraagt om een nieuwe inrichting van zorg en welzijn voor
dorpen. We hebben de afgelopen jaren gezien dat de vele dorpszorg- en bewonersinitiatieven
enorm waardevol zijn. Voor zowel de dorpen als ook om het zorgsysteem te ontlasten. We zien
ook een groeiende interesse in de dorpen voor een gezonde leefstijl en zelfs initiatieven op dat
gebied.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen speelt in op de veranderingen op het gebied van zorg en welzijn met haar
netwerk Zorgzame Dorpen (WWW.ZORGZAMEDORPENGRONINGEN.NL). Overheden en zorgorganisaties zijn zich bewust van de veranderingen, maar het vertaalt zich nog onvoldoende in structu-
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rele betrokkenheid bij de dorpsinitiatieven. Groninger Dorpen gaat het netwerk Zorgzame
Dorpen daarom de komende jaren nog steviger neerzetten. Wij roepen daarbij de hulp in van
overheden en zorgorganisaties via onder andere onze deelname aan het Preventie overleg
Groningen [POG]. Heel concreet willen wij met samenwerkingspartners zoals Healthy Ageing
Network Noord Netherlands [HANNN] en CMO Stamm vanuit continuïteit kunnen bijdragen aan
initiatieven op het gebied van gezondheid, zorgen voor elkaar en welzijn. Daarvoor is over een
periode van twee en liever nog vier jaar financiering nodig. Zo komt het los van incidentele
ondersteuning, is het laagdrempelig vormgegeven en kunnen de dorpen echt een stap zetten in
het professionaliseren en opschalen van hun initiatief. Dat is hard nodig omdat dorpen nu
feitelijk in het gat springen dat in de zorg is ontstaan. Het is hoog tijd om formele zorg en
informele zorg nu goed aan elkaar te verbinden. Nieuwe vormen van noaberschap ontstaan.
Daarbij worden de technische mogelijkheden van de huidige tijd benut: internet, telefoon,
vervoer, sociale media. Ook zijn de netwerken divers: buurt, vrienden, werk, familie, hobby,
sociale media etc. Groninger Dorpen zorgt voor kennis over deze ontwikkelingen en maakt leden
attent op de verschillende vormen van ‘Nieuw Noaberschap’ die tussen inwoners van dorpen
ontstaan én die juist ook de leefbaarheid van dorpen vergroten. We dragen zodoende bij aan
verbreding van het perspectief van onze leden op dit onderwerp.

IN EEN LEEFBAAR DORP
DE DORPEN ZIJN IN TREK
Situatieschets:
Groninger dorpen groeien in populariteit. In een wereld waar alles om steden lijkt te draaien en
de urbanisatie niet te stoppen is, zien we ook dat de dorpen nieuwe mensen aantrekken. We
zien vooral in een cirkel rondom Stad Groningen een toegenomen dynamiek van instroom in
dorpen. Die cirkel groeit. Dat is enerzijds ingegeven door het coronavirus waardoor hybride
werkvormen normaal worden en afstand ten opzichte van werklocatie minder belangrijk is.
Anderzijds door het feit dat de wijze van waardering van mensen voor wonen op het platteland
aan het veranderen is. De zogenaamde Brede Welvaart, waar naast de economische- ook de
sociale- en landschappelijke kenmerken van de woonomgeving meewegen, maar eveneens
duurzaamheidsfactoren van invloed zijn. Onder die trends ligt een herwaardering van de dorpen
die wij al enige jaren waarnemen. De groeiende populariteit van de dorpen is een kans om de
leefbaarheid te versterken.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen kent de dorpen en weet wat er speelt. Onze adviseurs zijn in de dorpen en
onderhouden de contacten met dorpsbewoner. We kennen per dorp de succes- en faalfactoren
rondom deze thema’s. Wij zetten ons met de dorpen de komende jaren in om de kansen te
benutten en de leefbaarheid van de dorpen te laten groeien.
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WONEN, VOORZIENINGEN EN MOBILITEIT
Situatieschets:
Dat de dorpen in trek zijn, heeft effect op beschikbaarheid van woningen en ook op de prijzen
van huizen. De veranderingen in de zorg [ouderen wonen langer in hun huis] heeft ook grote
effecten op de beschikbaarheid van een passend woonaanbod in de dorpen. Gemeenten en
Provincie hebben lang geredeneerd vanuit bevolkingskrimp en zijn erg terughoudend geweest in
het toestaan van nieuwe ontwikkelingen. We vragen gemeenten met een open blik te kijken
naar de dorpen en dorpsgemeenschappen en hun behoeften. Woningbouw is een enorme kans
om mensen te behouden voor het dorp en de regio en om de kwaliteit van dorpsranden te
verhogen.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen ondersteunt wooninitiatieven en zal dit thema de komende jaren structureel
agenderen. Instroom van nieuwe mensen en behoud van jongeren geeft een grote impuls aan
het sociale kapitaal van dorpen. Ook vergroot dit het draagvlak voor voorzieningen zoals scholen
en [sport]verenigingen. Meer en meer dorpen ondersteunen deze ontwikkeling door bijvoorbeeld initiatief te nemen op gebied van deelmobiliteit. Overheden zouden deze beweging
moeten ondersteunen en het OV meer divers maken en versterken. Groninger Dorpen ondersteunt initiatieven uit dorpen, geeft input op beleid en draagt waar ze kan bij aan uitvoerings
programma’s van lokale overheden om zo wensen in dorpen te kunnen verwezenlijken.

DORPSHUIZEN, BUURT- EN WIJKCENTRA
Situatieschets:
Dorpshuizen bestaan in alle soorten en maten. Er zijn ruim 220 buurt- en dorpshuizen in de
provincie Groningen waarvan het merendeel is aangesloten bij Groninger Dorpen. Dorpshuizen
zijn een centrale ontmoetingsplek en voor de leefbaarheid in de dorpen belangrijk. Het draaiend
houden van een dorpshuis is niet eenvoudig. Door de uitgebreide regelgeving (zowel landelijk
als lokaal) en een moeilijk rendabel te houden bedrijfsvoering is dat een hele klus voor de veelal
vrijwillige krachten. We zien mooie nieuwe combinaties ontstaan in dorpen en stadswijken
tussen dorpshuizen, scholen, bibliotheken etc. Mooie voorzieningen die krachtig zijn in hun
samenwerking. Toch kan het proces van dorpshuis naar multifunctioneel centrum [MFC] spannend en ingewikkeld zijn; wij ondersteunen daarin. Hetzelfde geldt voor die buurt- en dorps
huizen die werk willen maken van het uitbreiden van het aantal activiteiten en functies.
Wat doet Groninger Dorpen:
Vanuit de reguliere ondersteuning voor de dorpshuizen, biedt Groninger Dorpen praktische
ondersteuning aan de vele vrijwilligers die tijd vrij maken om de dorpshuizen in de benen te
houden. Groninger Dorpen organiseert tweejaarlijks een dorpshuizenexcursie omdat er geen

11

VOOR WELKE UITDAGINGEN STAAN DE DORPEN?

betere manier is om de provincie te verkennen en in de keuken van andere dorpshuizen te
kijken. Ook organiseren wij tweejaarlijks een conferentie voor dorpshuizen. Daarnaast ondersteunt Groninger Dorpen besturen van dorpshuizen bij het maken van een ondernemingsplan.
Ook verzorgt Groninger Dorpen regelmatig de Instructie Verantwoord Alcohol Schenken (IVA)
voor barvrijwilligers van dorpshuizen en de Cursus Sociale Hygiëne. Dit zijn belangrijke cursussen
om te voldoen aan wet- en regelgeving rondom verantwoord alcoholgebruik.
In de meeste gemeenten komen dorpshuizen jaarlijks bij elkaar voor een overleg. Groninger
Dorpen helpt bij het opzetten en onderhouden van zo’n buurt- en dorpshuizenoverleg waarbij
steeds een ander dorp gastheer is. Het blijkt telkens weer zeer interessant en nuttig om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen.
Tot slot denkt Groninger Dorpen mee met gemeenten die dorpshuizen- of accommodatiebeleid
willen opstellen en maakt daarbij ook gebruik van de aanwezige kennis van de Landelijke
Vereniging van Kleine Kernen (LVKK). Ook participeert Groninger Dorpen in het landelijk platform
Dorpshuizen.nl voor belangenbehartiging op landelijk niveau.

GASWINNING EN AARDBEVINGEN
Situatieschets:
Helaas blijven de effecten van de jarenlange gaswinning in Groningen fors. In vijf van de tien
Groninger gemeenten zijn aardbevingen aan de orde van de dag. Nog steeds en het einde is niet
in zicht: het is volstrekt onduidelijk wanneer dat wel zo zal zijn. Huizen raken telkens beschadigd.
Heel ingrijpend is het falen van de overheid rondom versterking van huizen, schadeherstel aan
huizen en het bieden van perspectief. Het onvermogen van de overheid om Groningers te laten
zien dat hun zorgen prioriteit nummer één zijn, is opvallend. Het vertrouwen in politiek en
bestuur kampt daardoor met een grote knauw. Het heeft de context waarin wij werken in veel
dorpen totaal veranderd. Groninger Dorpen merkt al jarenlang dat de invloed van de aardbevingen op het vertrouwen en veerkracht van inwoners in het gebied groot is. Dit heeft een grote
impact op de leefbaarheid van de dorpen.
Niet alleen het vertrouwen in de overheid maar helaas ook tussen dorpelingen onderling is op
veel plekken ondermijnd. Het Kennisplatform voor een kansrijk en leefbaar Groningen is een
belangrijke partner voor ons en heeft dit keer op keer aangetoond met haar onderzoeken.
Groningers willen een overheid die doet wat ze zegt en prioriteit geeft aan de noden van mensen en aan de wensen van de dorpen.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen maakt zich hard voor het versterken van onderling vertrouwen in de dorpen.
Alleen bij gezond onderling vertrouwen kan men samenleven als een goed functionerende
gemeenschap en alleen dan is een dorp werkelijk leefbaar. Wanneer onze adviseurs in een dorp
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werken aan een project, is het versterken van de dorpsstructuren altijd een belangrijk nevendoel.
Het Nationaal Programma Groningen is een partner van Groninger Dorpen. We ondersteunen
aanvragers in het maken van een goed plan voor Loket Leefbaarheid en raken meer en meer
betrokken bij uitvoeringsplannen van Toukomst . We zien het als een grote opgave om de
plannen van Toukomst1 goed te verbinden aan de dorpen.
Groninger Dorpen participeert als belangenbehartiger van de dorpen in het Groninger Gasberaad. Altijd brengt Groninger Dorpen in de gesprekken met overheden en instanties het perspectief en de beleving van inwoners in. In de komende periode gaan we nog sterker het verhaal van
de Groningse inwoners belichten. We zorgen voor uitwisseling van kennis en inspiratie tussen de
dorpen.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
BEWONERSINITIATIEVEN WORDEN OMARMD
Situatieschets:
Voor bewonersinitiatieven is steeds meer erkenning en waardering door overheden. Fondsen en
subsidies stellen zich open voor initiatieven van individuen en nieuwe collectieven. Ook de
provincie stimuleert deze ontwikkeling nadrukkelijk, bijvoorbeeld met het uitvoeringsprogramma leefbaarheid. Aanvragers mogen ad hoc groepjes zijn die samen hun schouders eronder
willen zetten. Daar staat tegenover dat overheden het eigenaarschap van de bewonersinitiatieven nogal eens voor zich opeisen. Of ze stellen hoge eisen aan bijvoorbeeld aanvragen, verslaglegging of uitvoering waardoor het enthousiasme van de initiatiefnemers snel wegebt. Wij zien
dat de doelstellingen van dorpen en initiatieven vrijwel altijd in lijn zijn met [beleids]prioriteiten
van gemeenten. Groninger Dorpen ziet het als een kans om bij te dragen aan nieuwe verhoudingen waarbij sprake is van een duurzame en wederkerige relatie tussen overheden en initiatieven.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen staat initiatiefnemers bij in het aantrekken van middelen voor hun plannen.
Nog belangrijker vinden wij een volwassen en duurzame relatie tussen dorpen, dorpsinitiatieven
en de lokale overheden en instituten. Als overheden meer aan dorpen overlaten is het belangrijk
om elkaar serieus te nemen. We willen af van incidentele samenwerking – in positieve of
negatieve zin: het is hoog tijd voor structureel samenwerken. Groninger Dorpen heeft daar
ideeën over en zal die de komende jaren uitdragen, agenderen en in de praktijk brengen.
1 Toukomst is onderdeel van Nationaal Programma Groningen. Het is de visie op 2040 met daarbij ca.60 projecten en
100 miljoen budget voor de realisatie daarvan.
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DORPEN MAKEN PLANNEN VOOR HUN TOEKOMST
Situatieschets:
Dorpen kijken vooruit en willen zelf richting geven aan hun toekomst. Een dorpsvisie [of dorps
agenda] is een gezamenlijk plan van de dorpsbewoners voor de middellange termijn. In de
dorpsvisie staat wat er speelt in het dorp en wat het dorp (vaak via de dorpsbelangenorgani
satie) gaat doen voor de leefbaarheid. Alle wensen en ideeën vanuit de dorpsbewoners en
dorpsorganisaties worden op papier gezet. De dorpsvisie draagt bij aan het versterken van de
dorpsdemocratie, want iedereen wordt uitgenodigd om mee te doen. Het proces verstevigt de
band tussen het bestuur van dorpsbelangen en de dorpsbewoners. Bij de dorpsvisie hoort ook
een praktisch plan van aanpak – een dorpsagenda. Inmiddels kent de dorpsvisie verschillende
verschijningsvormen.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen ondersteunt dorpen bij het opstellen van een dorpsvisie. Ook vandaag de dag
is een dorpsvisie een zeer nuttig instrument. Zij werkt als bron van ideeën en helpt om mensen
bij de toekomst van hun dorp te betrekken. We hebben veel ervaring met het ontwikkelen van
dorpsvisies en het verder helpen van dorpsbelangen bij de uitvoering ervan. Ook bij latere
actualisatie kunnen we dorpen bijstaan. We werken volgens een aantal gestructureerde en
overzichtelijke methoden. Dorpen kunnen zelf de methode kiezen die bij hen past. Het is ook
heel goed mogelijk om met meerdere dorpen [of wijken] samen een visie op de toekomst te
maken.

GOEDE INTERNETVERBINDING OP HET PLATTELAND
Situatieschets:
Internet is cruciaal – ook op het platteland. Via internet kun je bijvoorbeeld thuis je bedrijf
runnen, werken en lerenspullen (ver)kopen en in contact blijven met andere mensen. Ook in de
zorg nemen de mogelijkheden nog steeds toe In veel gebieden ontbreekt het hieraan, omdat
het niet rendabel zou zijn.
Wat doet Groninger Dorpen:
Groninger Dorpen zet zich in voor een goede internetverbinding op het platteland. Dat doen we
door initiatieven in dorpen te ondersteunen en door blijvend aandacht te vragen voor goed
internet in onze netwerken. Ook in overleg met gemeenten die daar een grote rol in kunnen
spelen.
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ONDERWIJS EN ONDERZOEKSINSTELLINGEN WILLEN SAMENWERKEN
Situatieschets:
Gelukkig ziet onderwijs en onderzoek steeds meer het belang van de praktijk. Het is voor hen
cruciaal om aan te sluiten bij de vraagstukken in de regio en de dorpen: om bij te dragen aan
oplossingen. Dat heeft veel mogelijkheden en Groninger Dorpen ondersteunt dat van harte door
met onderwijsinstellingen samen te werken.
Wat doet Groninger Dorpen:
We verbinden vraagstukken uit dorpen aan onderwijs en onderzoek. Dat leidt tot een grote
toename van vragen vanuit opleidings- en onderzoeksinstellingen aan ons en aan de dorpen.
Het is geslaagd als het onderzoek ook echt van betekenis is in de dorpen. Veelal worden vragen
vanuit onderwijs en onderzoek opgesteld waarna dorpen worden betrokken. Wij willen de
dorpen en de regio zelf een agenderende rol geven en zullen daar de komende jaren samen met
de onderwijsinstellingen vorm en inhoud aan geven.

DUURZAAMHEID, LANDSCHAP EN NATUUR
Situatieschets:
Het thema duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De gevolgen van klimaatverandering
worden tastbaar. Bij steeds meer Groningers groeit het bewustzijn dat de energietransitie (van
fossiele naar duurzame energiebronnen) de komende jaren een grote rol gaat spelen. Groningers voelen ook steeds meer de behoefte om onafhankelijk te worden van vervuilende en
schade brengende energiebronnen (aardbevingen door gaswinning, klimaatverandering).
Uiteraard zijn dorpshuizen en dorpsbestuurders ook geïnteresseerd in kostenbesparende
maatregelen op het gebied van energieverbruik voor hun exploitatie. We zien daarnaast een
groeiende betrokkenheid van de dorpen bij klimaat, duurzaamheid, ecologie, biodiversiteit en
landschap. Dat zal effect hebben op de dorpen zelf en ook op de Landschappen binnen én
buiten de dorpen.
Wat doet Groninger Dorpen:
We helpen dorpshuizen met het verduurzamen van hun gebouw. Daarin trekken we op met
verschillende partners en maken dankbaar gebruik van de financiële arrangementen die
Provincie Groningen biedt voor de advisering van dorpshuizen. Het Groningse land is er om trots
op te zijn. De cultuur van Groningers en de leefbaarheid van het Groningse platteland hangen
sterk samen met de natuur en het landschap. Nieuwe vormen van energie opwekken en land
schappelijke opgaven stellen de dorpen voor spannende uitdagingen. En wat te denken van de
veranderingen die de boerenbedrijven wellicht staan te wachten? Wij ondersteunen initiatieven
en helpen dorpen om samen het goede gesprek te voeren over deze onderwerpen. Waar de
een wil bijdragen aan klimaat met dorpswindmolens of zonneparken wil de ander juist het
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bestaande landschap behouden of ecologisch versterken. Vanuit de invalshoek van leefbaarheid
voor de dorpen heeft Groninger Dorpen een rol in het netwerk van specialistische organisaties
op het gebied van natuur, milieu en landschap. Groninger Dorpen vervult hierbij een brugfunctie
tussen initiatiefnemers uit dorpen, besturen van dorpen en de verschillende organisaties zoals
de Natuur- en Milieufederatie Groningen, Stichting het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Groningen en mogelijk in de toekomst ook richting de agrarische
sector vanwege hun grote rol in het Groningse landschap.
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4. Wat betekent dit voor ons en wat is daar
voor nodig?
Groninger Dorpen heeft een prominente plek in het plattelandsnetwerk van de provincie
Groningen. We zijn uniek als vereniging die dagelijks in contact staat met de dorpen en tevens
een stevig netwerk heeft met overheden en instanties. Voor de leefbaarheid van de dorpen is
het belangrijk dat we onze bijzondere positie behouden. We hebben een aantal uitdagingen
geformuleerd om onze mooie vereniging en organisatie verder te versterken. De belangrijkste
thema’s noemen we hier. In onze jaarplannen worden ze verder uitgewerkt.
Zichtbaar en benaderbaar voor de dorpen
Groninger Dorpen blijft zich inzetten op het goed onderhouden van de contacten met haar
leden. We willen altijd nog beter zichtbaar en benaderbaar zijn. Daarbij moeten we ons meer
bewust zijn van wat ons onderscheidt. We zijn onafhankelijk, op het dorp gericht en een constructieve gesprekspartner voor overheden en instanties. Om zichtbaarder te worden in dorpen
en in de media ontwikkelen we een ‘marketingplan’, een nieuwe huisstijl en nieuwe website. Een
van onze medewerkers is vrijwel volledig ingezet op het vertellen van de verhalen van de dorpen
en het zichtbaar maken van onze mooie projecten, inspanningen en resultaten. We onderzoeken
ook waar we nog meer toegevoegde waarde voor onze leden kunnen creëren en onderzoeken
welke diensten we daarvoor kunnen ontwikkelen. Tot slot denken we aan het opzetten van een
stevige ‘vrienden-van-club’ en het verkrijgen van de ANBI status. Hiermee willen we meer
Groningers verbinden aan leefbare dorpen en onze unieke organisatie.
Gangmaker voor bewonersinitiatieven
In de komende jaren zien we voor ons een grote opgave in het ‘gangmaken’ van bewoners
initiatieven. Daaronder verstaan we het helpen opzetten van initiatieven, het ‘kansrijk of succesvol’ maken ervan en het ondersteunen van de initiatiefnemers met kennis en ervaringen van
elders. Dit vraagt om voortdurende scholing en innovatie binnen de eigen organisatie, om de
kennis en vaardigheden op peil te hebben. Waar nodig zoeken we deskundigheid bij samenwerkingspartners in het veld. We beschikken over een groot netwerk en we weten op die manier
specifieke of de nodige kennis aan te bieden. Wij zijn niet de enige organisatie die hierin actief
is. Heel veel professionals en organisaties duiken op deze ‘markt’. Groninger Dorpen onderscheidt zich als vereniging met de dorpen als leden. Het bewonersperspectief is ons uitgangspunt. We kiezen voor een werkwijze die mensen in staat stelt om zelf de verantwoordelijkheid te
nemen voor ontwikkelingen in hun omgeving.
Beter in beeld bij de gemeenten
Gemeenten zijn door de herindelingen verder van de dorpen af komen te staan. Ondanks de
goede inspanningen van de gemeenten op het gebiedsgericht werken, is er nog een wereld te
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winnen. Groninger Dorpen kan en wil vaker in opdracht van gemeenten het gesprek met het
dorp organiseren of concrete projecten uitvoeren. Opdrachten worden zó vormgegeven dat we
onafhankelijk en vanuit het belang van het dorp kunnen werken.
We versterken de ambtelijke en bestuurlijke contacten bij de gemeenten, zodat we beter in
beeld komen en duidelijk kunnen maken wat wij voor hen kunnen betekenen. We werken ook
aan een overzicht van ons aanbod voor de Groninger gemeenten. Ook laten we andere personen en organisaties vanuit hun eigen ervaring vertellen wat wij voor hen betekenen. We laten
hen hun enthousiasme en tevredenheid uiten via hun eigen verhalen. Bijvoorbeeld in presentaties aan bestuurders, raadsleden en ambtenaren.
Onafhankelijke gesprekspartner voor de provincie
Ook bij de Provincie willen we ons inzetten om de invloed van dorpen op het beleid en op
actuele ontwikkelingen te vergroten. Groninger Dorpen opereert als onafhankelijke gesprekspartner en ondersteuner van dorpsbelangen, dorpsinitiatieven en bewoners. Er zijn geen andere
soortgelijke organisaties die dat op deze manier bewerkstelligen. Groninger Dorpen weet wat
speelt in de dorpen in de provincie en heeft het netwerk waarmee initiatieven verder komen.
We willen vooral in gesprek over relevante en actuele thema’s die de grenzen van dorpen en
gemeenten overstijgen. Denk aan het provinciale ruimtelijk beleid, mijnbouwschade, 380kV
masten, landschap en natuur.
Vertrouwde samenwerkingspartner voor maatschappelijke organisaties
Groninger Dorpen is een vertrouwde en veelal vaste samenwerkingspartner voor maatschappelijke organisaties die gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigen. De samenwerking
verloopt op basis van een gedeeld doel en vanuit een gelijkwaardige positie. Samen krijg je meer
voor elkaar. Ook wordt meer bereikt door leefbaarheid te koppelen aan onderwerpen zoals
duurzaamheid, zorg en energiebesparing. Op provinciaal en soms boven-provinciaal niveau zijn
diverse maatschappelijke organisaties en instanties actief die gemeenschappelijke belangen
hebben en waarmee we in projecten of incidenteel samenwerken. In de bijlagen treft je een
overzicht van onze partners aan.
Sterke organisatie
Na een dynamische periode staat onze organisatie er nu stevig en zelfverzekerd voor. Klaar voor
de toekomst en goed toegerust op onze taak. Onze taak is in de kern niet veranderd. Wel is de
verhouding tussen onze werkplan¬activiteiten (subsidie provincie) en ruimte voor nieuwe
initiatieven en projecten een belangrijk aandachtspunt. Omdat er veel meer initiatieven vanuit
de dorpen zelf komen, is het van belang dat Groninger Dorpen in ieder geval de ruimte kan
creëren om daarbij aan te schuiven en mee te denken. Goed inschatten wat er speelt, maar ook
wendbaar blijven door flexibel te zijn. We werken daarom met een vaste groep van zzp’ers die
net als onze vaste adviseurs dagelijks in en met dorpen en verenigingen werken.
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5. Beschrijving van onze organisatie
VERENIGING
Groninger Dorpen kent van oudsher een verenigingsstructuur, waarbij de leden een belangrijke
positie hebben. Een groot deel van de dorpsbelangenorganisaties en dorpshuizen, buurt- en
wijkcentra in de provincie is lid van Groninger Dorpen.
• Ruim 150 Groninger dorpen en dorpsbelangen met hun eigen verhaal en visie.
• Ruim 120 Groninger dorpshuizen, buurt en wijkcentra waar inwoners elkaar ontmoeten.
De mogelijkheden van onze leden om financieel bij te dragen aan Groninger Dorpen zijn zeer
beperkt. Toch dragen leden wel zeker bij aan Groninger Dorpen. Ze betalen een jaarlijkse
contributie en investeren tijd door bijvoorbeeld deel te nemen aan netwerkbijeenkomsten en
door hun eigen ervaringen en kennis te delen met andere dorpen.
ALGEMEEN BESTUUR
De vereniging wordt aangestuurd door een algemeen bestuur dat bestaat uit maximaal elf
leden. Uit het Algemeen Bestuur zijn drie leden (voorzitter, secretaris en penningmeester)
benoemd tot Dagelijks Bestuur. De bestuursleden worden via een sollicitatieprocedure
geworven en tijdens de algemene ledenvergadering gekozen en benoemd. Betrokkenheid en
ervaring met (bij ons aangesloten) dorpen en dorpsbesturen is daarbij van groot belang. De
bestuursleden onderhouden contact met de leden en de medewerkers van Groninger Dorpen.
DAGELIJKS BESTUUR
Het Dagelijks Bestuur komt maandelijks bijeen met de directeur. Het Algemeen Bestuur stelt de
kaders vast en ziet toe op een goede uitvoering. Het Algemeen Bestuur vergadert in ieder geval
vier keer per jaar. Daarnaast zijn bestuursleden vaak aanwezig bij activiteiten in de regio. Ook
vertegenwoordigen ze Groninger Dorpen in werkgroepen en klankborden en bij andere
bijeenkomsten waarbij de leefbaarheid van het platteland het thema is.
MEDEWERKERS EN DIRECTEUR
De directeur heeft de dagelijkse leiding, is verantwoordelijk voor personeel, financiën en
organisatie en is de schakel tussen bestuur en medewerkers. Een team van medewerkers zorgt
voor de uitvoering van de taken van Groninger Dorpen. De adviseurs beschikken over specifieke
deskundigheid op diverse onderwerpen, variërend van dorpshuizen, leefbaarheid van het
platteland, tot regelgeving. De adviseurs vormen het aanspreekpunt voor de leden en worden
ook ingezet als projectleiders voor tijdelijke projecten.
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Overzicht van medewerkers in fte (2021):
Directeur
0,66 fte
Adviseurs/projecten
2,42 fte
Secretariaat/financiële administratie 1,1 fte
TOTAAL
4,2 fte
Externe krachten
Groninger Dorpen heeft een warme band met een groep van ca. acht zelfstandige adviseurs die
inzetbaar zijn in de dorpen. De afgelopen jaren is daar structureel gebruik van gemaakt en dat
voorzien we ook voor de toekomst.
Vrijwilligers
Regelmatig melden zich bij ons mensen die hun kennis en kunde willen inzetten voor het doel
van Groninger Dorpen. We geven dit vorm middels een expertpool van vrijwilligers. De
vrijwilligers mogen bij hun inzet geen andere belangen dienen dan het belang van Groninger
Dorpen. De dorpen hebben hier veel profijt van.
Stagiaires en studenten
We werken graag met stagiaires en studenten die in onze opdracht een deel van hun studie in
praktijk brengen. We ontwikkelen daarom stevige relaties met onderwijsinstellingen om hun
inzet en bijdrage structureel te waarborgen. We zien het als onze taak om bij te dragen aan de
ontwikkeling van jonge mensen zodat ze kunnen uitgroeien tot professionals met een goede kijk
op, en hart voor de dorpen.
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HUISVESTING
Ons kantoor is gehuisvest in het gemeentehuis van Ten Boer aan de Hendrik Westerstraat.
STICHTING ONDERSTEUNING GRONINGER DORPEN (SOGD)
Vereniging Groninger Dorpen heeft een aantal activiteiten ondergebracht in deze separate
stichting. De stichting is opgericht om de leden van de vereniging te beschermen tegen
eventuele nadelige gevolgen van langlopende verplichtingen [huisvesting, arbeidscontracten] en
kortlopende risico’s [ zoals projecten]. De stichting staat volledig ten dienste van de vereniging
en treedt dan ook niet zelfstandig naar buiten. De stichting staat onder leiding van het dagelijks
bestuur van de vereniging en de directeur.
De stichting heeft ten doel:
a Het uitvoeren van opdrachten van de vereniging Groninger Dorpen en/of derden in het kader
van de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging Groninger Dorpen en het
aangaan van contracten voor zover verband houdende met de doelstelling van de vereniging
Groninger Dorpen.
b Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
STICHTING PERSPECTIEF GRONINGEN 2025
Het afgelopen jaar is een zeer nauwe samenwerking tussen Groninger Dorpen en Stichting
Perspectief Groningen 2025 ontstaan. Stichting Perspectief (ook wel bekend als ‘de kracht van
Groningen’) heeft flinke ambities om het perspectief van onze provincie te verbeteren op tal van
punten. Daartoe zijn vier Transitiepaden ontwikkeld:
• Groningen Vitaal (zorg, veiligheid en zelfredzaamheid)
• Groningen Aantrekkelijk (wonen, duurzaamheid en levensloopbestendig)
• Groningen Werkt (innovatie, onderwijs, economie en netwerken binnen en buiten de Stad)
• Groningen Compleet (infrastructuur, landbouw, ruimtelijke ontwikkeling, Stad en Ommeland)
Het bestuur heeft in 2020 besloten om de balans op te maken door de vraag te stellen of de
stichting nog steeds het beste vehikel was om de ambities te bereiken. Een terechte vraag
halverwege haar tijdshorizon (2015-2025) en daarnaast ingegeven door diverse ontwikkelingen.
Zo werd een flinke toename in de economische dynamiek waargenomen, veranderde er een en
ander in de financiële bijdragen die de stichting ontving én was er de opkomst van nieuwe
partijen met vergelijkbare doelstellingen (zoals bijvoorbeeld het Nationaal Programma
Groningen). Dit alles maakte dat Stichting Perspectief Groningen 2025 Groninger Dorpen heeft
benaderd voor een samenwerking.
Stichting Perspectief Groningen 2025 is als stichting een separate rechtsvorm gebleven. Het
bestuur bestaat sinds de zomer van ’21 uit het DB van Groninger Dorpen, aangevuld met Peter
Hofman (penningmeester) en Rik van Niejenhuis (directeur bestuurder). De stichting heeft geen
personeel in dienst en maakt waar nodig – tegen betaling- gebruik van de medewerkers van
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Groninger Dorpen of huurt ZZP-ers in. Het bestuur heeft als ambitie voor de komende jaren om
de krachten te bundelen met Groninger Dorpen; in het bijzonder op het spoor Vitaal Groningen.
Beide partijen zien daar een stevige link met de ambities die Groninger Dorpen heeft met haar
netwerk Zorgzame Dorpen. In 2022 zal een en ander verder worden uitgewerkt en
vormgegeven. Ook zal dan een besluit volgen of Stichting Perspectief Groningen 2025 als
separate rechtsvorm zal blijven voortbestaan of te zijner tijd zal worden opgeheven.
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6. Doorkijk meerjarenbegroting
2022 – 2025
Groninger Dorpen heeft in dit beleidsplan de ambitie kenbaar gemaakt om de initiatieven in de
Groninger dorpen te blijven ondersteunen, om thema’s te agenderen en om zich bovenal
onvermoeibaar in te zetten voor de leefbaarheid van de dorpen. Zo wil Groninger Dorpen met
-en soms ook voor- de dorpen een constructieve bijdrage leveren aan de veranderingen die de
komende jaren optreden op het platteland. De uitdagingen zijn talrijk. Ze zijn ook al een aantal
keren genoemd, toch noemen we ze nog een keer. Denk aan wonen, aan zorgen voor elkaar, aan
mobiliteit, aan klimaat en duurzaamheid, om nog maar te zwijgen over het historisch lage
vertrouwen in de overheid en de aandacht voor democratische vernieuwing. Dat alles leidt in de
meerjarenbegroting van Groninger Dorpen niet tot grote groei. Dat is omdat we groei niet
voorop stellen maar primair dienstbaar zijn aan de dorpen, dat is omdat we voorzichtig zijn en
niet willen rekenen met inkomsten die er (nog) niet zijn. Vat de financiële doorkijk echter niet op
als een gebrek aan ambitie, die is er wel degelijk en onze jaarlijkse begrotingen zullen in lijn
daarmee worden opgesteld. Dan tot slot een aantal praktische opmerkingen bij dit financieel
meerjarenbeeld:
Na enkele jaren met een negatief resultaat is de reserve sociaal beleid personeel gedaald tot
€ 25.000 en de algemene reserve tot €2.000.
Het streven is om ongeveer € 150.000 te reserveren hiervoor. We hopen deze reserve in 4 jaar
weer op te bouwen.
Het verwachte resultaat in 2022 en 2023 zal hiervoor volledig worden ingezet.
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Groninger
Dorpen
2022-2025
Kosten
20222022
Kosten
2022
Kosten
Personeel
Personeel
Inhuur
tijdelijk
personeel
Inhuur
tijdelijk
personeel
Overige
personeelskosten
(dienstreizen,
etc.)
Overige
personeelskosten
(dienstreizen,
etc.)
Opleidingskosten
personeel
Opleidingskosten
personeel
Activiteitenbudget
werkplan,
communicatiekosten
Activiteitenbudget
werkplan,
communicatiekosten
Huisvesting
Huisvesting
/ Telefoon
ICTICT
/ Telefoon
Afschrijving
Afschrijving
ICTICT
Kantoorkosten
Kantoorkosten
Administratiekosten
Administratiekosten
Accountantskosten
Accountantskosten
Bestuurskosten
Bestuurskosten
Overige
kosten
(bankadvieskosten)
Overige
kosten
(banken en
advieskosten)
Overige
projectkosten
Overige
projectkosten
Inzet
derden
t.b.v.
projecten
Inzet
derden
t.b.v.
projecten

TOTAAL
Kosten
TOTAAL
Kosten

VGD
SOGD
Totaal
238.080,00 133.130,00 371.210,00

262.910,00301.620,00
301.620,00564.530,00
564.530,00
262.910,00

267.690,00 261.760,00 529.450,00

564.530,00
564.530,00

564.530,00
564.530,00

VGD
VGD
248.600,00
248.600,00

SOGD
Totaal
SOGD
Totaal
248.600,00
248.600,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00
25.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
15.800,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00
60.000,00
244.000,00244.000,00
244.000,00
244.000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

271.400,00334.000,00
334.000,00605.400,00
605.400,00
271.400,00
TOTAAL
Baten
TOTAAL
Baten
Resultaat
Resultaat

2023

VGD
SOGD
Totaal
VGD
SOGD
Totaal
233.410,00130.520,00
130.520,00363.930,00
363.930,00
233.410,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00
45.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
15.800,00 15.800,00
15.800,00
15.800,00
11.000,00 11.000,00
11.000,00
11.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.750,00 3.750,00
3.750,00
3.750,00
5.500,00 6.900,00
6.900,00 12.400,00
12.400,00
5.500,00
5.700,00 5.700,00
5.700,00
5.700,00
2.500,00 2.500,00
2.500,00
2.500,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00
5.000,00
54.450,00 54.450,00
54.450,00
54.450,00

Baten
2022 2022
Baten
Baten
2022
Subsidie
provincie
Subsidie
provincie
Aanvulling
subsidie
provincie
Groningen
Aanvulling
subsidie
provincie
Groningen
Overige
subsidies
Overige
subsidies
Contributies
/ Vrienden
Contributies
/ Vrienden
vanvan
Doorberekening
overige
projectkosten
Doorberekening
overige
projectkosten
Inkomsten
projecten
zzp'ers
Inkomsten
projecten
zzp'ers
Projectinkomsten
(zeker)
(bedrag
is incl.
Projectinkomsten
(zeker)
(bedrag
is incl.
doorberekening
werkplan)
doorberekening
werkplan)
verwerven
projecten
Te Te
verwerven
projecten

Kosten
2023
Kosten

605.400,00
605.400,00
8.490,00 32.380,00
32.380,00
8.490,00
40.870,00
40.870,00
40.870,00
40.870,00

Opmerkingen:
Opmerkingen:
toelichting
deze
begroting
in het
meerjarenbeleidsplan
2021-2024.
Zie Zie
ookook
eeneen
toelichting
op op
deze
begroting
in het
meerjarenbeleidsplan
2021-2024.
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24.000,00

5.610,00

8.160,00
5.100,00
16.120,00
11.220,00
5.100,00
3.060,00
3.830,00
7.040,00
5.810,00
2.550,00
5.100,00
55.540,00

529.450,00

8.160,00
5.100,00
24.000,00
16.120,00
11.220,00
5.100,00
3.060,00
3.830,00
12.650,00
5.810,00
2.550,00
5.100,00
55.540,00

529.450,00

Baten Baten
2023
VGD
253.570,00
7.000,00
16.040,00

SOGD
25.000,00
5.100,00
61.200,00

2023

Totaal
253.570,00
7.000,00
16.040,00
5.100,00
61.200,00

123.000,00 123.000,00
77.000,00

77.000,00

276.610,00 291.300,00 567.910,00
567.910,00
8.920,00 29.540,00
38.460,00

38.460,00

DOORKIJK MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025

In 2024 en daarna zullen we het zonder de aanvullende subsidie van de provincie (25.000,00) moeten
doen en bouwen we geen reserve meer op. We zullen nog behoorlijk wat projecten moeten verwerven
om op zijn minst quitte te draaien.

Meerjarenbegroting Groninger Dorpen 2022-2025
Kosten
Kosten
2024
20222024
Kosten

Kosten 2023
VGD
SOGD
Totaal
Personeel
238.080,00 133.130,00 371.210,00
Inhuur tijdelijk personeel
Overige personeelskosten
8.160,00
(dienstreizen,
8.160,00etc.)
Opleidingskosten personeel
5.100,00
5.100,00
Activiteitenbudget
24.000,00 werkplan, communicatiekosten
24.000,00
Huisvesting
16.120,00 16.120,00
ICT / Telefoon
11.220,00 11.220,00
Afschrijving ICT
5.100,00
5.100,00
Kantoorkosten
3.060,00
3.060,00
Administratiekosten 3.830,00
3.830,00
Accountantskosten
5.610,00
7.040,00 12.650,00
Bestuurskosten
5.810,00
5.810,00
Overige kosten (bank2.550,00
en advieskosten)
2.550,00
Overige projectkosten
5.100,00
5.100,00
Inzet derden t.b.v. 55.540,00
projecten
55.540,00
267.690,00 261.760,00 529.450,00
529.450,00
TOTAAL Kosten

529.450,00

VGD
SOGD
Totaal
Subsidie
253.570,00
provincie
253.570,00
Aanvulling subsidie25.000,00
provincie Groningen
Overige
7.000,00
subsidies
7.000,00
Contributies
16.040,00
/ Vrienden van
16.040,00
Doorberekening overige
5.100,00
projectkosten
5.100,00
Inkomsten projecten
61.200,00
zzp'ers 61.200,00
Projectinkomsten (zeker) (bedrag is incl.
123.000,00 123.000,00
doorberekening werkplan)
Te verwerven projecten
77.000,00 77.000,00
276.610,00 291.300,00 567.910,00
567.910,00
TOTAAL Baten
8.920,00 29.540,00
Resultaat 38.460,00

VGD
SOGD
Totaal
247.700,00 138.510,00 386.210,00

272.560,00
262.910,00266.980,00
301.620,00539.540,00
564.530,00

277.530,00 272.310,00 549.840,00

539.540,00
564.530,00

539.540,00
564.530,00

VGD
VGD
253.570,00
248.600,00

SOGD
SOGD
Totaal
Totaal
253.570,00
248.600,00
25.000,00 25.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
7.000,00
16.280,00
15.800,00
16.280,00
15.800,00
5.200,00
5.000,00 5.200,00
5.000,00
62.420,00
60.000,00 62.420,00
60.000,00
125.460,00
244.000,00125.460,00
244.000,00
70.000,00
0,00 70.000,00
0,00

276.850,00
271.400,00263.080,00
334.000,00539.930,00
605.400,00
539.930,00
605.400,00

38.460,00

2025

VGD
VGD
SOGD
SOGD
Totaal
Totaal
242.840,00
233.410,00135.790,00
130.520,00378.630,00
363.930,00
45.000,00 45.000,00
8.320,00
8.000,00 8.320,00
8.000,00
5.200,00
5.000,00 5.200,00
5.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
16.440,00
15.800,00 16.440,00
15.800,00
11.440,00
11.000,00 11.440,00
11.000,00
5.200,00
5.000,00 5.200,00
5.000,00
3.120,00
3.000,00 3.120,00
3.000,00
3.910,00
3.750,00 3.910,00
3.750,00
5.720,00
5.500,00 7.180,00
6.900,00 12.900,00
12.400,00
5.930,00
5.700,00 5.930,00
5.700,00
2.600,00
2.500,00 2.600,00
2.500,00
5.200,00
5.000,00 5.200,00
5.000,00
56.650,00
54.450,00 56.650,00
54.450,00

Baten
Baten
2024
2022 2024
Baten

Baten 2023

Kosten
2025
Kosten

4.290,00
8.490,00 -3.900,00
32.380,00
390,00
40.870,00

Opmerkingen:
Zie ook een toelichting op deze begroting in het meerjarenbeleidsplan 2021-2024.
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24.000,00

5.830,00

8.490,00
5.300,00
16.770,00
11.670,00
5.300,00
3.180,00
3.990,00
7.320,00
6.050,00
2.650,00
5.300,00
57.780,00

549.840,00

8.490,00
5.300,00
24.000,00
16.770,00
11.670,00
5.300,00
3.180,00
3.990,00
13.150,00
6.050,00
2.650,00
5.300,00
57.780,00

549.840,00

Baten Baten
2025
VGD
253.570,00
7.000,00
16.520,00

SOGD

5.300,00
63.670,00

2025

Totaal
253.570,00
7.000,00
16.520,00
5.300,00
63.670,00

127.970,00 127.970,00
75.000,00

75.000,00

277.090,00 271.940,00 549.030,00
549.030,00

40.870,00
390,00

-440,00
-370,00
-810,00

-810,00

Bijlagen
1. KERNWAARDEN

Nuchter

We staan met beide voeten in de klei, staan dichtbij
de dorpen en spreken de taal van de dorpen.

Betrouwbaar

We staan voor wat we beloven, afspraak is afspraak.

Betrokken

We weten wat er leeft en sluiten aan bij de behoefte
van de dorpen.

Verbindend

We weten wat er leeft en sluiten aan bij de behoefte
van de dorpen.

Innovatief

We zien kansen, nemen initiatief, zijn ondernemend
en inspireren anderen.

Onafhankelijk

Wij spreken vóór het dorp, vóór onze leden, onafhankelijk
van de overheden of andere organisaties
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2. VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES WAARMEE WE SAMENWERKEN ZIJN:

• Academische Werkplaats Noord Nederland
• Banken, onder andere Rabobank
• Biblionet Groningen
• BuildinG
• Buurkracht
• CMO STAMM
• Economic Board Groningen
• Gebiedscoöperatie Westerkwartier
• GGD Groningen
• Groninger Energiekoepel (GREK)
• Gronings Perspectief (onderzoeksgroep)
• Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
• Huis voor de Sport Groningen
• Ideeënbank Groningen
• Kennisplatform leefbaar en kansrijk
Groningen
• Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM)
• Landschapsbeheer Groningen
• Libau
• Landelijk Samenwerkingsverband Actieve
bewoners (LSA-bewoners)
• LTO Noord
• Landelijke Vereniging Kleine Kernen
(LVKK)
• Midden Klein Bedrijf (MKB) Noord
• Movisie
• Natuur en Milieufederatie Groningen
• Nationaal Programma Groningen
• Nederland Zorgt voor Elkaar (landelijk netwerk zorginitiatieven)
• Netwerk Duurzame Dorpen
• Netwerk Platteland
• Noordelijk Lokaal Duurzaam
• Odensehuis Groningen

• Onderwijsinstellingen (RUG, Hanze-hogeschool, Noorderpoort, Alfa-college etc.)
• Diverse fondsen, onder andere Oranjefonds
en VSB-fonds.
• Platform 31
• Plattelandsjongeren
• Regiobank
• Rijksuniversiteit Groningen
• Routebureau Groningen
• Steunpunten Vrijwilligerswerk
• Stichting DBF
• Stichting Het Groninger Landschap
• Stichting Knarrenhof
• Stichting Lezen en Schrijven
• Stichting Oude Groninger Kerken
• Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG)
• Veilig Verkeer Nederland
• Vereniging Groninger Gemeenten
• Vilans
• Vrijdag!
• Warmtetransitie centrum Groningen
• Welzijnsorganisaties & jongerenwerkers
• Woningbouwcoöperaties
• Zorg Innovatie Forum (ZIF)
• Zorgbelang Groningen en Drenthe
• Zorginstellingen
• Zusterorganisaties andere provincies zoals
Doarpswurk en BOKD
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Contactgegevens
BEZOEKADRES:
Hendrik Westerstraat 24
9791 CT Ten Boer
Postbus 23
9790 AA Ten Boer
050 306 29 00
info@groningerdorpen.nl

