Jaarverslag 2021

Voorwoord
De dorpen in Groningen staan in de belangstelling. Van nieuwe bewoners die een mooi
huisje in een fijn dorp zoeken. En ook van overheden en bedrijven die bij de vele
maatschappelijke opgaven van deze tijd niet zonder de dorpen en dorpsbewoners kunnen.
Want draagvlak voor veranderingen op gebied van wonen, werken, natuur, duurzame
energie en bijvoorbeeld gezond gedrag & zorgen voor elkaar vind je in de dorpen. Sterker
nog, de veranderingen komen uit de dorpen zelf! Nieuwe initiatieven op gebied van
dorpswinkels, gezondheid & zorg, energie, wonen, etc. kunnen een dorp én uiteindelijk de
wereld een fijnere plek maken om te leven. Ook in 2021 heeft Groninger Dorpen weer een
bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van de dorpen. Bij het opstarten van
nieuwe initiatieven en – door coronamaatregelen – toch ook bij het vinden en vasthouden
van elkaar in een tijd dat ontmoeten bijna onmogelijk is. Het gaf ons ook de tijd om nieuwe
plannen te ontwikkelen voor de komende jaren, intern het werk opnieuw te verdelen en
onze werkwijze en bedrijfsvoering te verbeteren. Het resultaat mag er zijn, we staan er
weer goed voor qua opdrachten, financiën, medewerkers en bestuur. In dit jaarverslag lees
je een aantal hoogtepunten uit het jaar 2021.

Team & bestuur Groninger Dorpen

KRACHTIGE
INWONERS
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Grote ontwikkelingen
in onze provincie en de
invloed van dorpen

Ontwikkeling
Eemshaven in de
Oostpolder

Langs de N33/A7 zijn plannen in de maak voor de
ontwikkeling van industrieterreinen. Ook waren er in de
zomer van 2021 al plannen ontwikkeld voor zonneweides langs de A7. De ambitie om het landschap drager
van de plannen te laten zijn is mooi, maar wat te doen
met de meningen van de omwonenden? Worden zij
serieus betrokken in de planvorming? Welke ruimte is er
voor de alternatieven waar bewoners mee komen? Hoe
zit het met de brede welvaart op termijn, als we nu
vooral voorrang geven aan de economische doelen?
Groninger Dorpen pleit voor invloed vanuit de bewoners
bij de overheid en zet zich in voor het ondersteunen van
de bewonersorganisaties waar mogelijk en indien
gevraagd.

Oudeschip denkt onder protest mee, probeert er een
win-winsituatie van te maken. De provincie Groningen
ontwikkelt de plannen achter de dijk, maar faciliteert
ook planontwikkeling Leefbaarheid Oudeschip en
omliggende buurtschappen. Groninger Dorpen zorgt
hier voor procesbegeleiding en hoopt ook op meer en
betere communicatie en besluitvorming tussen de
bewoners van Oudeschip en aangrenzende buurtschappen onderling. Dit om gezamenlijk als serieuze gesprekspartner richting de gemeente en provincie te kunnen
optreden.

Actieve Dorpen Aanpak (ADA): de lancering
op Groninger Dorpendag
Sommigen deden zelfs interactief mee via de chat.
ADA organiseert in 2022 een tour langs dorpen en
gemeenten voor de stimulering van de noodzakelijke
uitwisseling tussen inwoners en gemeenten. Elke
keer staat een ander thema centraal.
We streven ernaar dat ADA ‘tussen de oren’ komt bij
actieve bewoners, ambtenaren en organisaties die
zich inzetten voor leefbaarheid op het platteland.
Dat ADA zal zorgen voor nog meer bewonersinitia
tieven, betere samenwerking binnen en tussen
dorpen, én met de betrokken organisaties zoals de
eigen gemeente.
Op donderdag 28 oktober was de Groninger Dorpendag compact, waar de Actieve Dorpen Aanpak (ADA)
werd gelanceerd. Het was een feestelijke middag,
met mooie mensen en goede verhalen. Centraal
stond de introductie van ADA en hiermee dus ook de
samenwerking tussen dorpsbewoners, bestuurders
in dorpen én gemeenten. Met de KunstKerk in
Warffum als inspirerende locatie en onder vrolijke
begeleiding van Arno van der Heyden, beleefden
velen de middag mee, want vanuit de hele provincie
keken geïnteresseerden mee via de livestream.
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Overleggen met dorpencontactambtenaren,
wijkfunctionarissen of gebiedsregisseurs
de participatie van (groepen van) burgers bij gemeentelijke plannen. De verwachting was toen nog dat deze
wet per 1-1-2022 in werking zou treden.

Vereniging van Groninger Gemeenten en Groninger
Dorpen organiseren dit overleg sinds 2012 gemiddeld
2 keer per jaar. Het is enerzijds bedoeld om onderlinge
uitwisseling tussen deze ambtenaren mogelijk te maken,
anderzijds om bewonersinitiatieven en bewonersorganisaties verder te helpen in hun samenwerking met de
gemeente. Meestal staat er ook een concreet praktijkvoorbeeld op de agenda. Dit jaar waren de twee
bijeenkomsten online:

2. Right to Challenge
Het Right to Challenge staat voor ‘het Recht om Uit te
dagen’. De kern van de aanpak is dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen
overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer
en/of goedkoper kan. Dat kan vanuit de gedachte:
• Bewoners gaan een dienst/taak helemaal zélf uitvoeren en worden zelf verantwoordelijk.
• Bewoners willen dat een dienst/taak anders en
slimmer wordt uitgevoerd.

1. Burgerparticipatie, dorpsbudget en nieuwe
Omgevingswet
• Burgerparticipatie in tijden van Covid-19. Met een
aantal praktijkcasussen vanuit Veendam.
• Wijk- en dorpsbudgetten, uitwisselen onderlinge
ervaringen. Hoe heeft jouw gemeente dat geregeld en
hoe werkt dat in de praktijk?
• Inspraak binnen de nieuwe Omgevingswet: aan de
hand van de Brochure Nieuwe Omgevingswet (LVKK),
waarin specifiek wordt ingezoomd op de rollen van
dorpencontactambtenaren en dorpsverenigingen met
dorpsvisie. Wat hun rol kan zijn bij het vergroten van

De vertegenwoordiger van het Netwerk Right to
Challenge gaf inzicht in de concrete mogelijkheden van
het Uitdaagrecht aan de hand van goede voorbeelden
uit het land. Daarnaast werd er aan de hand van een
concreet spelende casus in Wagenborgen, samen
nagedacht over hoe Right to Challenge hier uit te voeren
zou zijn.
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Loket Leefbaarheid Groningen
Nationaal Programma Groningen stelt zo’n 1 miljoen euro per jaar beschikbaar voor de subsidieregeling Loket Leefbaarheid. Het doel van de regeling is het ondersteunen van gezamenlijke plannen van inwoners in de provincie Groningen. Je
kunt maximaal € 10.000,– aanvragen voor jullie leefbaarheidsinitiatief.
Groninger Dorpen ondersteunt aanvragers bij het doen van een aanvraag. We kijken in de conceptfase mee naar
projectplannen en begrotingen en geven daarover advies. Projecten tot € 1.000,– worden beoordeeld door een werkgroep van Groninger Dorpen en worden daardoor vrij snel afgehandeld. Projecten boven dit bedrag worden maandelijks
beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie.

Per 2021 is er bij Loket Leefbaarheid gewerkt met een
aangepaste subsidieregeling en een Beoordelingscommissie van 3 personen in plaats van 5. De belangrijkste
wijziging heeft te maken met de uitbreiding van het
gebied waar Loket Leefbaarheid van toepassing is: dat is
nu de hele provincie Groningen!

Groninger Dorpen is beschikbaar om aanvragers te
ondersteunen met praktische adviezen! Zie in onderstaand overzicht de resultaten van 2021:
Gemeente
Aanvragen 2021
Eemsdelta		32
Groningen		17
Het Hogeland		
16
Midden-Groningen		11
Oldambt		
9
Stadskanaal		2
Westerwolde		5
Veendam		1
Westerkwartier		
13
Pekela		2
Totaal		108

Veel aanvragen moesten worden ingetrokken wegens
corona, met name de evenementen. Deze aanvragers
worden uitgenodigd om terug te komen en in geval van
een eerder toegekende bijdrage, mits de aanvraag
identiek is, kan dat via een snellere procedure. Hopelijk
komt er in 2022 een grote inhaalslag met mooie
bewonersinitiatieven.
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Toegekende aanvragen: 58

Afgewezen aanvragen: 25
In behandeling: 25

Totaal toegekend bedrag:

€ 367.771,66
Gemiddeld bedrag per beschikking:

€ 6.340,89

Afgewezen aanvragen, een korte toelichting:
Aanvragen worden afgewezen op basis van de criteria
van de regeling, zoals ‘te weinig draagvlak’, ‘project is al
begonnen’, ‘de financiering is nog niet rond’, ‘project is
niet binnen een jaar gereed’, ‘draagt te weinig bij aan
leefbaarheid’, ‘begroting is onvoldoende onderbouwd’….
enz.
Groninger Dorpen wijst aanvragers vooraf op al deze
criteria en tevens op het risico van afwijzing van een
aanvraag, want sommige criteria zijn harder te staven
dan anderen. Bij die criteria is het meer een kwestie van
interpretatie en kan het oordeel van de Beoordelingscommissie dus anders uitvallen dan ingeschat door de
aanvrager en/of Groninger Dorpen als ondersteuners
van de aanvrager. Sommige aanvragers proberen het
gewoon ondanks onze ‘winstwaarschuwing’, want niet
geschoten is altijd mis en proberen staat vrij. Andere
aanvragers maken geen gebruik van Groninger Dorpen
in het voorbereiden van een aanvraag.
Ter aanvulling. Wat nog buiten beschouwing blijft, zijn
de mensen en organisaties die informeren naar de
mogelijkheden van het Loket, maar vervolgens besluiten
om geen aanvraag te doen. Dit betreft een veelvoud van
het daadwerkelijk aantal aanvragen. Soms zijn andere
fondsen toegankelijker of sluiten ze beter aan bij een
bepaald initiatief dan dat Loket Leefbaarheid dat doet.
Groninger Dorpen zet deze mensen zo mogelijk op een
ander, meer kansrijk, spoor o.a. door ze te wijzen op de
uitgebreide fondsenlijst op de website van Groninger
Dorpen.
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Sterk Vrijwilligerswerk
Sterk Vrijwilligerswerk biedt ondersteuning bij lokale
samenwerkingsinitiatieven. We doen dat waar
mogelijk sectoroverstijgend: sport, cultuur, vrijwilligers, leefbaarheid, enz. samen met CMO STAMM,
Huis voor de Sport en VRIJDAG. Adviseurs van onze
organisaties ondersteunden (vaak als duo) verenigingen bij professionalisering, conflicten, het werven
van vrijwilligers, fusies, etc.

middelen. Wij zijn er van overtuigd dat juist nu, in een
tijd waarin grote maatschappelijke uitdagingen spelen,
in een tijd waar de aandacht weer verschuift naar het
maatschappelijk middenveld, Sterk Vrijwilligerswerk van
grote waarde zal zijn.

De provincie Groningen heeft het project Sterk
Vrijwilligerswerk financieel mogelijk gemaakt de
afgelopen jaren. Dankzij de unieke samenwerking
tussen de verschillende partijen én de meerjarige
subsidie van de provincie Groningen is Sterk
Vrijwilligerswerk een groot succes geworden (zie
factsheet).

Vrijwilligersorganisaties en verenigin
gen zijn van groot belang voor de
leefbaarheid in dorpen, wijken en
regio’s. Ze organiseren zinvolle en leuke
activiteiten, ze weten mensen aan
zich te binden en met elkaar te
verbinden. Dat gaat natuurlijk niet
vanzelf; het vraagt tijd, mensenkennis,
organisatiekracht, samenwerking,
creativiteit en nog veel meer.
Tussen 2016 en 2021 bood het project
Sterk Vrijwilligerswerk inspiratie en
ondersteuning hierbij. Meer dan
xx vrijwilligersorganisaties en verenigin
gen uit de provincie Groningen maakten
daar gebruik van.

“Alleen kom je niet zo ver als samen”

WAT HEBBEN WE GEDAAN?
2016 → 2021
+/- 600 ORGANISATIES

In 2021 is het project in zijn huidige vorm afgesloten
met eerst een webinar voor gemeenten en verenigingen en vervolgens een presentatie van de
resultaten aan de provincie. Groninger Dorpen, CMO
STAMM, Huis voor de Sport en VRIJDAG hebben
afgesproken Sterk Vrijwilligerswerk samen door te
zetten. Helaas zonder structurele financiering.
Daarom hebben we bovendien alle financieringsmogelijkheden in kaart gebracht voor verenigingen en
gemeenten. Zodra er behoefte is aan ondersteunen
volgens het concept van Sterk Vrijwilligerswerk, gaan
we samen met de aanvragers op zoek naar de

“We hebben een werkgroep ingesteld,
met uit elke vereniging iemand. Zo
krijgen we meer verbondenheid en
onderling begrip.”

“Je kunt nou eenmaal niet verwachte
n
dat vrijwilligers in een dorp alle
onderwerpen beheersen. Soms heb
je
begeleiding nodig.”
Regionale bijeenkomst
Organisaties uit een regio verdiepten
zich in actuele
ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk
en de gevolgen voor hun
eigen organisatie. Opbrengst: bewustwo
rding, inzicht en zin om
er iets mee te gaan doen.
Lokale bijeenkomst
Organisaties uit een dorp of wijk gingen
met elkaar in gesprek
en kregen waar nodig aanvullende informatie
vanuit Sterk
Vrijwilligerswerk. Ze deden bruikbare
kennis, handige tips en
veel inspiratie op.

Procesbegeleiding
Organisaties die krachten wilden bundelen
en
samen meer voor hun dorp wilden
betekenen,
kregen ondersteuning om hun ambities
waar te
kunnen maken en succesvolle samenwer
king te
realiseren.
Training

Alle activiteiten waren gericht op bestuursle
den, commissieleden of coördinato

Deelnemers leerden nieuwe, bij de
huidige tijd
passende, manieren om vrijwilligers
te vinden,
de eigen organisatie te besturen of
het
verenigingsleven in eigen dorp te
(re)organiseren.
ren van vrijwilligersorganisaties en

verenigingen.

Sterk Vrijwilligerswerk is een initiatief
van Huis voor de Sport Groningen, CMO
STAMM en Groninger Dorpen,
in samenwerking met negen andere
provinciale en landelijke organisat
ies en lokale steunpunten
vrijwilligerswerk. Samen zetten zij zich
ervoor in dat de maatschappelijke
meerwaarde van vrijwilligerswerk
nog beter tot zijn recht komt en de
vitaliteit van vrijwilligersorganisaties
en verenigingen wordt vergroot. De
provincie Groningen subsidieert Sterk
Vrijwilligerswerk tot eind 2021.

Fondsendagen
Adviezen worden ter plekke meegegeven maar ook nog
via de mail nagezonden, zodat de deelnemers met deze
goede suggesties hun initiatieven verder kunnen
uitwerken of bijschaven.
De bij het Loket Leefbaarheid passende initiatieven zien
we vervolgens vaak terug als concrete aanvraag.

Onze mensen die voor Loket Leefbaarheid werken
(Sjouke Bakker, Pieter Knol en Nienke Vellema) deden
ook in 2021 weer actief mee aan de online fondsenmiddagen van het NPG.
Een grote diversiteit aan pitches, in zeer diverse stadia
van ontwikkeling, passeerden de revue. Met verschillende adviseurs en fondsen als toehoorders.

Ook in 2022 staan er weer Fondsendag gepland. We
hopen op fysieke of tenminste hybride bijeenkomsten.
Loket Leefbaarheid is er zeker weer bij.

Hoe het dan gaat: adviseurs en deelnemende fondsen
reageren of en hoe dit bij hun fonds zou kunnen passen
of passend te maken zou zijn.
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Veur mekoar,
mit mekoar!

Netwerk Zorgzame
Dorpen

Op het Groninger platteland zoeken steeds meer
bewonersinitiatieven zelf een passend antwoord op de
veranderingen in de zorg en het ‘langer zelfstandig thuis
wonen’. Dit doen ze veur mekoar, mit mekoar!

Groninger Dorpen ondersteunt zorgzame bewoners
initiatieven, faciliteert het netwerk Zorgzame Dorpen
Groningen en de website en organiseert bijeenkomsten.
De afgelopen twee jaren (2020 en 2021) heeft het
netwerk nauwelijks kunnen functioneren. De aandacht
en energie van deelnemers werd elders gevraagd en
ontmoeten was door corona(maatregelen) niet mogelijk.
In 2021 hebben we daarom onze aandacht verschoven
naar het vinden van manieren om het netwerk Zorg
zame Dorpen structureel te borgen. In het verleden
hebben we hierover - ondanks steunbijdragen van
overheid en bedrijfsleven - nauwelijks zekerheid kunnen
bieden aan de vele deelnemers. Veel tijd en aandacht is
gaan zitten in het voorbereiden van weer een nieuwe
subsidieaanvraag om het netwerk draaiende te houden
of een project of initiatief te ondersteunen. Dit doen we
via onze deelname aan het Preventie Overleg Groningen
en het hernieuwen van samenwerkingen met partijen
als HANNN, CMO STAMM, Zorgbelang Groningen en
welzijnsorganisaties.

De nog steeds in aantal groeiende zorgzame dorpen
stellen ouderen en kwetsbare dorpsgenoten in staat om
in eigen huis en dorp te blijven wonen in tijden van
verdwijnende (zorg)voorzieningen. Van wekelijkse
eetclubjes tot plannen om zelf als dorp nieuwe
‘zorg-hofjes’ van de grond te tillen. Dorpen die zelf het
verzorgingstehuis overnemen, of zorgtelefooncirkels en
vrijwilligersnetwerken organiseren waarin dorpsgenoten
voor elkaar klaarstaan voor klusjes of de boodschappen.
Dorpsbewoners organiseren dit, met een zorgzaam hart
– veur mekoar en mit mekoar – om de zorg en leefbaarheid in hun eigen dorp in stand te houden of te verbeteren.

Preventie Overleg Groningen (POG)
Groninger Dorpen is actief in de stuurgroep van het POG en probeert de beleidsagenda’s en middelen die beschikbaar
zijn voor ‘meer gezonde jaren’ te verbinden aan welzijn, zorg en gezondheidsinitiatieven in Groningen. Het is daarvoor
cruciaal dat het netwerk Zorgzame Dorpen goed wordt neergezet, alleen langs de lijn van dorpscollectieven zou het
mogelijk kunnen zijn om een echte verandering teweeg te brengen. Op het gebied van zorgen voor elkaar en een
gezonde leefstijl moeten overheden en maatschappelijke instellingen zich echt verbinden aan lokale initiatieven.
Daarvoor heeft Groninger Dorpen steeds geijverd in alle overleggen en daardoor is dit ook geland in de 6 programmateams die nu actief zijn geworden onder de vlag van het POG.
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Zorgzame projecten
in 2021
LEGRO
Groninger Dorpen levert de projectleider voor het
project Leernetwerk Leefomgeving Groningen (LeGro).
Het doel is om ‘leertuinen’ te vormen voor gezonde leefstijl. Onderzoekers en bewoners werken daarin samen
om bijvoorbeeld een rookvrije omgeving te creëren of
gezonde voedselinitiatieven op te starten. De geleerde
lessen worden weer gedeeld om ook anderen te
inspireren en te ondersteunen. Dit project loopt 3 jaren
dankzij een ZonMw-subsidie en leunt in hoge mate op
periodieke bijeenkomsten met bewonersinitiatieven.

LEEFSAMEN
Samen met de Veiligheidsregio Groningen en diverse
gemeenten levert Groninger Dorpen een bijdrage aan
veiligheid en gezondheid van oudere dorpsbewoners.
Dankzij een subsidie en ondersteuning is het mogelijk
voor de dorpen om rookmelders en brandalarmen – en
voor ouderen ook gelijktijdig sensoren en noodknoppen
– te installeren.

JONKERSVAART
Groninger Dorpen onderzocht voor Jonkersvaart of
informele zorginitiatieven in de omgeving kunnen
worden verstevigd door ze te verbinden aan formele
zorg (huisarts of wijkverpleegkundige) en of het mogelijk
is om huisvesting te realiseren.

CONTACT IN DE ZORG
Op initiatief van Zorgbelang Groningen werken we met
een groot aantal partners aan het verbeteren van
digitaal contact tussen patiënt en zorgverlener.
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Buurt- en dorpshuizen 2021
Een groot deel van 2021 waren de deuren van de
buurt- en dorpshuizen noodgedwongen gesloten
vanwege corona. Vanaf juni mochten de buurt- en
dorpshuizen weer open van de overheid en konden de
activiteiten weer opgestart worden. Helaas stak het
virus weer de kop op en werden we eind november
geconfronteerd met de nieuwe coronamaatregelen. De
steeds wisselende regels zorgden voor veel vragen bij
buurt- en dorpshuizen. In overleg met de Veiligheidsregio Groningen verstrekte Groninger Dorpen voorlichting
via onze website. Daarnaast verstrekten we informatie
over wet- en regelgeving, beheer en onderhoud,

exploitatie en fondsen en subsidies. Veel vragen
betroffen de WBTR en het UBO-register. Met behulp van
de ‘vitaliteitsscan’ werd bij de dorpshuizen van Noordwolde, Noordlaren en Noorderhoogebrug de organisatie
onder de loep genomen. In het najaar wees Groninger
Dorpen alle gemeenten erop dat er vanuit het Rijk weer
geld beschikbaar kwam om de gevolgen van corona bij
buurt- en dorpshuizen op te vangen. In Nieuwe Pekela
deed Groninger Dorpen een onderzoek naar het
draagvlak van het dorpshuis. Maar er gebeurde nog veel
meer op het gebied van de buurt- en dorpshuizen!

Dorpshuizenexcursie ‘Weer op pad!’
Met inachtneming van alle coronamaatregelen organiseerden we op een zonnige zaterdag in oktober een dorpshuizenexcursie naar Siddeburen, Bierum en Sint Annen. Een bus vol vrijwilligers liet zich inspireren door drie verschillende,
maar allemaal bijzondere ontmoetingsplaatsen die recent gebouwd dan wel verbouwd zijn. In Siddeburen is de kerk en
het bijbehorende verenigingsgebouw omgetoverd in een prachtig multifunctioneel centrum. In Bierum heeft men door
een aanbouw aan de al bestaande sporthal te realiseren, een prachtig dorpshuis gecreëerd dat onder meer dienst doet
als uitvalsbasis van het zorginitiatief ‘Noaberschap’. En Dorpshuis Meuln in Sint Annen heeft na jarenlang intensief
gebruik en de nodige aardbevingen, de aanbouw vervangen en tegelijkertijd het dorpshuis verduurzaamd en verbeterd.
De trip werd afgesloten op het dorpshuisterras met een koud pilsje en adembenemend uitzicht. Wat een dag!
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’t Ken weer!
Op zaterdag 25 september is onder de noemer ’t Ken
weer!, in ruim 120 buurten en dorpen in de provincie
Groningen gevierd dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in en rond de buurt- en dorpshuizen. Dit nadat het
verenigingsleven lange tijd had stilgelegen door het
coronavirus. Het betrof nadrukkelijk niet alleen een feest
voor buurt- en dorpshuizen maar een feest voor álle
vrijwilligers, bewoners en verenigingen in het dorp of de
wijk. Het evenement is georganiseerd door Groninger
Dorpen en het KultuurLoket en financieel mogelijk
gemaakt door de provincie en de gemeente Groningen.
Buurt- en dorpshuizen konden € 1.000 aanvragen als
bijdrage in de kosten van bijvoorbeeld een gezamenlijke
lunch. Bij wijkcentrum De Schakel in Groningen vond

een geslaagde opening van ’t Ken weer! plaats door
gedeputeerde Tjeerd van Dekken en in aanwezigheid
van Harm Brouwer (bedenker van ’t Ken weer!). Na
afloop van ’t Ken weer! hebben alle buurt- en dorps
huizen een nazending ontvangen met allerlei informatie
van Groninger Dorpen en het KultuurLoket. Tot op de
dag van vandaag horen we bij Groninger Dorpen nog
enthousiaste verhalen uit de wijken en dorpen over
’t Ken weer!

Film over ’t Ken weer!:
https://www.youtube.com/watch?v=vJYw2TwYQEI
Foto’s van ’t Ken weer!:
https://groningerdorpen.nl/nieuws/een-feest-voor-alle-bewoners-en-vrijwilligers-t-ken-weer/
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Verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De gemeentelijke
buurt- en dorpshuisoverleggen

In 2020 startte het programma ‘verduurzamen maatschappelijk vastgoed’. Hiermee ondersteunt de provincie
Groningen buurt- en dorpshuizen die een pand in eigen
bezit hebben, bij het verduurzamen van het gebouw.
Niet met subsidie maar door middel van advies.
Groninger Dorpen werd ingeschakeld om de buurt- en
dorpshuizen voor deze mogelijkheid enthousiast te
maken en organiseerde twee goed bezochte bijeenkomsten: in Boven Pekela en online. Inmiddels worden zo’n
20 buurt- en dorpshuizen door de duurzaamheidscoach
van de provincie Groningen ondersteund bij het
opstellen van een verduurzamingsplan. Onderling
werd volop informatie uitgewisseld.

Door corona vonden in 2021 de meeste buurt- en
dorpshuisoverleggen op digitale wijze plaats, voor veel
van onze leden inmiddels een routine. In februari stond
een overleg met de buurt- en dorpshuizen van de
voormalige gemeente Haren onder meer in het teken
van kennismaking met de medewerkers en werkwijze
van de nieuwe gemeente Groningen. In Veendam werd
zelfs twee keer vergaderd, waarvan tot groot genoegen
van de deelnemers, eenmaal in fysieke vorm. Het
digitale overleg met de accommodaties van Het Hogeland in maart was geheel gewijd aan de WOZ, de
gemeentelijke taxateur gaf toelichting. In oktober was er
een drukbezocht overleg met de buurt- en dorpshuizen
van de nieuwe gemeente Eemsdelta in het prachtig
verbouwde dorpshuis van Westeremden. Met de
buurt- en dorpshuizen in de gemeente Groningen die
het gebouw in eigendom hebben, werd in december
over onderhoudsplannen en een bijbehorende subsidie
gesproken. Tijdens het overleg van Midden-Groningen
werd gediscussieerd over het toekomstige accommo
datie- en voorzieningenbeleid.

Cursussen

Dorpshuizen.nl

Ook in 2021 organiseerde Groninger Dorpen weer
de cursus Sociale Hygiëne, het diploma dat je nodig
hebt om op de alcoholvergunning van het buurt- of
dorpshuis vermeld te kunnen worden. Bijna alle
deelnemers slaagden voor het pittige examen dat
traditiegetrouw plaatsvond in het Woldwijckcentrum in Hoogezand. In de zomer deden een flink
aantal vrijwilligers mee aan de basiscursus BHV in
Winschoten om zo hun steentje bij te kunnen
dragen aan een veilig buurt- of dorpshuis. In
september gaf een jurist uitleg aan een bomvol
Dorpshuis De Kern in Zuidwolde over de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Aanwezig waren niet alleen bestuurders van buurten dorpshuizen, maar ook van verschillende
dorpsverenigingen.

Landelijk werd er in 2020 weer nauw samengewerkt via
Dorpshuizen.nl. Zoals gebruikelijk vonden er vier
vergaderingen plaats waarin de verschillende provinciale
koepels kennis en ervaringen uitwisselden. In samenwerking met de LVKK werd onder meer bereikt dat ook
buurt- en dorpshuizen gecompenseerd werden door
Buma en Sena voor de periode dat zij vanwege corona
geen gebruik konden maken van hun muzieklicentie. Bij
de overheid werd aangekaart dat de RVO bij buurt- en
dorpshuizen een te laag percentage van de omzet als
vaste lasten rekent en dat er daarom weinig gebruik van
de TVL kon worden gemaakt. Er werd een enquête
gestart naar de financiële gevolgen van corona voor
buurt- en dorpshuizen en er kwam een meldpunt
stijging energielasten. Samen met de BOKD was Groninger Dorpen in 2021 weer verantwoordelijk voor de
vraagbaak op de website www.dorpshuizen.nl.
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Lokale energie

Regionale Energie
Strategie (RES)

Op 25 mei 2021 werd de subsidieregeling ‘Startsubsidie
Lokale Energie provincie Groningen 2021-2023’ opengesteld. Groninger Dorpen voert deze regeling uit, samen
met de Natuur en Milieufederatie Groningen. Via
https://startsubsidielokaleenergie.nl/ kunnen startende energie-initiatieven informatie vinden over de
regeling. Startende lokale energiecollectieven in de
provincie Groningen (of een bewonersgroep die van
plan is een collectief op te richten) kunnen maximaal
€ 6.000 aanvragen om de opstartkosten te kunnen
betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer
ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject
komen voor subsidie in aanmerking. In 2021 zijn er vier
aanvragen goedgekeurd en is er in totaal € 18.733
uitgekeerd.

Groninger Dorpen is samen met een aantal andere
organisaties – onder aanvoering van de Natuur en
Milieufederatie – aangesloten bij de RES stuurgroep. De
totstandkoming van de RES is voor de professionals een
heel belangrijk resultaat geweest; wij merkten in de
dorpen dat weinigen weten wat de RES is en hoe die
wordt gemaakt en welke impact die gaat hebben.
Groningen Dorpen heeft met de andere maatschappelijke partners haar zorgen daarover kenbaar gemaakt in de
stuurgroep. Bovendien is opgeroepen om de RES niet
langer op te stellen vanuit een veronderstelde behoefte
aan duurzame energie, maar juist het landschap en de
mensen als uitgangspunt te nemen. Op basis van het
landschap en de dorpen is het naar onze mening
mogelijk om vast te stellen hoeveel zonneparken en
windmolens de provincie Groningen kan (ver)dragen.
Duurzame energie opwekken, dus zonder leefbaarheid,
landschappelijke waarden, biodiversiteit en cultuurhistorie onherstelbaar te beschadigen. Ook in 2022 blijven
we daar bij alle partners op aandringen, want zonder
draagvlak kan deze belangrijke transitie niet plaatsvinden.

In samenwerking met de Natuur en Milieufederatie
Groningen, Groninger Energie Koepel en Grunneger
Power werkte Groninger Dorpen in 2021 aan de
‘Campagne Duurzame Initiatieven’. Als onderdeel van
deze campagne hebben we videoworkshops georganiseerd voor energie-initiatieven. Ook is er een professionele film geproduceerd. De campagne zal in 2022 een
vervolg krijgen met de lancering van de film en de
organisatie van regiotours.
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Dorpsvisies
Het uitvoeren van dorpsvisietrajecten werd door corona
bemoeilijkt. Immers, het uitwisselen en terugkoppelen
van ideeën van bewoners over de toekomst van het
dorp, staat daarin centraal. De trajecten zijn erop gericht
om het een plan van, voor en door het dorp te laten zijn.
Normaal gesproken voor het bestuur van dorpsbelangen
een uitgelezen kans om in gesprek te komen met zijn
leden en zo plannen met draagvlak te ontwikkelen en op
termijn meer mensen te betrekken bij de realisatie van
de gezamenlijke plannen. Nu door corona soms een
gemiste kans.

In enkele gevallen is er een aangepast traject ontwikkeld. Zoals bijvoorbeeld in Loppersum waar de groeiexpositie Loppersum Onderweegns werd opgetuigd. In
Wehe den Hoorn vonden vooral huis-aan-huis gesprekken plaats voor het verzamelen van ideeën. In Uithuizen,
één van onze jongste leden, vond de aftrap met de grote
Werkgroep Dorpsvisie nog net voor corona plaats, maar
moest het hele vervolgprogramma over de kop. De
themabijeenkomsten werden vervangen door een
online enquête. Daardoor minder ontmoetingen, maar
wel bijna 300 respondenten!

Het Kleine Kernen Spel

Naar aanleiding van het onderzoek Toekomstbestendige Bewonersoverlegorganisaties dat de LVKK door de
Universiteit van Utrecht liet uitvoeren, werd het Kleine Kernen Spel ontwikkeld.
Dit bordspel is inmiddels compleet gedigitaliseerd en daardoor coronaproof. De dorpsbesturen van Zuidbroek
en Midwolda speelden in 2021 het spel onder leiding van Groninger Dorpen. Het spel is een mooie aanleiding
voor reflectie op je rol en functie als dorpsbelangenorganisatie. En te checken of alle bestuursleden hetzelfde
doel voor ogen hebben. Welke taken horen logischerwijs bij de gekozen rol? Klopt dat met onze praktijk? Het
spel werkt als eyeopener. Zowel in Zuidbroek als Midwolda zette het aan tot nieuwe actiepunten en energie. In
2022 is er nog plek voor 2 dorpen.
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Opnieuw aandacht
voor de nieuwe
Omgevingswet:
2 pilots
In Zevenhuizen en de MEER-dorpen, zijn de dorpsvisies
(in wording) naast de Omgevingsvisies van de betreffende gemeenten (in wording) gelegd, bedoeld om daarmee alvast aan sluiten op de participatiedoelen van de
nieuwe Omgevingswet (in wording).
Conclusie: Omgevingsvisies van gemeenten blijken over
het algemeen globalere doelen te omschrijven dan de
meer specifieke en concrete doelen van dorpsvisies,
maar ze geven wel de kaders en de beleidsruimte aan
die voor de uitvoering van ideeën uit de dorpsvisie
belangrijk zijn. Zevenhuizen zou graag zien dat er meer
woningbouw plaatsvond in de toekomst, in de
MEER-dorpen is er vooral zorg over het behoud van hun
dorpsidentiteit, met al die stedelijke ontwikkelingen
rondom. Het blijft voor beide dorpen dus belangrijk om
een vinger aan de pols te houden bij het concretiseren
van de ideeën in de samenwerking met de gemeente.

Landschapswerkplaats & Roemte
Groninger Dorpen heeft in 2021 meegewerkt aan
opzetten van de programma’s Landschapswerkplaats en Roemte. Deze programma’s zijn voortgekomen uit Toukomst en fungeren als paraplu voor
enkele tientallen projecten op gebied van landschap, natuur, recreatie & toerisme en cultuurhistorisch erfgoed. Het doel van beide programma’s is
om via de projecten de aantrekkelijkheid van
Groningen te verhogen en economisch duurzaam
te versterken. In 2022 worden de programma’s
verder uitgewerkt. Groninger Dorpen zal een rol
nemen om projecten en lokale gemeenschappen
te verbinden.
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Communicatie

Financiën

Groninger Dorpen is actief op diverse media-kanalen.
We hebben een website, nieuwsbrief, sociale media, etc.

Groninger Dorpen heeft een goed jaar gedraaid in
vele opzichten. Ondanks dat corona ons voor het
2e jaar op rij het werken erg moeilijk maakte,
hebben we de dorpen en verenigingen goed
kunnen ondersteunen. Onze orderportefeuille is
erg goed gevuld. We hebben ons meerjarenbeleid
opgesteld inclusief een flink aantal voornemens en
acties om onze positie de komende jaren verder te
versterken. Het Algemeen Bestuur is weer op volle
sterkte. We zijn goed zichtbaar geweest in sociale
en traditionele media.

Website
Op onze website zijn in 2021 66 nieuwsberichten
geplaatst. Het grootste deel hiervan ging opnieuw over
corona en de effecten daarvan op buurt- en dorpshuizen
en onze andere leden. Maar ook leukere berichten, zoals
uitnodigingen voor onze dorpshuizenexcursie, cursussen
en een serie artikelen genaamd Het Dorp.
Nieuwsbrief
Onze nieuwsbrief komt elke twee weken uit. In 2021 is
de nieuwsbrief 22 keer in je mailbox beland. Heb je ze
gemist? Via onze website kun je je aanmelden voor onze
verzendlijst. Die lijst is afgelopen jaar gegroeid naar bijna

Groninger Dorpen heeft ook in financiële zin een
goed jaar achter de rug.
De vereniging Groninger Dorpen en de Stichting
Ondersteuning Groninger Dorpen hebben beiden
een positief resultaat. Het positieve resultaat is
bereikt door:
- Het verhogen van de uurtarieven voor zowel
onze werkzaamheden voor de provincie Groningen (werkplan) als voor andere opdrachtgevers.
- Het aantrekken van meer projecten
- Een heel hoge productiviteit en inzet van de
medewerkers op projecten en werkplan.
- Lagere uitgaven op bijvoorbeeld onze budget
voor activiteiten (door corona minder bijeenkomsten).

1350 lezers.

Sociale media: Groninger Dorpen is actief op Facebook,
Twitter en LinkedIn.

Leden
Onze vereniging groeit nog steeds. In 2021 hebben
we maar liefst zeven nieuwe leden mogen
verwelkomen. MFC Houtstek Slochteren, MFC
Molenstreek Zevenhuizen, Dorpsbelangen Meerstad, Dorpsbelangen Zandeweer Eppenhuizen en
Doodstil, Wijkvereniging Tuikwerd/Het Kaarnhoes,
CWS Jakob Bruggemacentrum Veendam en
Multifunctioneel dorpscentrum Middelstum. Drie
leden hebben hun lidmaatschap opgezegd (ontbonden). Groninger Dorpen heeft op moment van
schrijven 276 leden.

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene
reserve en aan een aantal bestemmingsreserves
zoals een reserve voor personeel en voor huisvesting. Na een aantal mindere jaren is zo een goed
begin gemaakt om de reserves weer op peil te
brengen zodat continuïteit van Groninger Dorpen
en haar activiteiten gewaarborgd kunnen worden.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de
jaarrekeningen. Deze worden op 12 mei 2022
vastgesteld door de Algemene ledenvergadering
en zijn vervolgens te vinden op onze website.

Landelijke Vereniging
voor Kleine Kernen
Groninger Dorpen is lid van de LVKK. Samen met de
zusterverenigingen in den lande zetten wij ons in voor
de leefbaarheid van het platteland en de dorpen. Via de
LVKK worden tweemaandelijks ontwikkelingen gedeeld
met elkaar, trends gesignaleerd en actie ondernomen.
Contacten met ministeries verlopen ook via de LVKK.
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Het afgelopen jaar heeft het bestuur van Groninger Dorpen een aantal acties ondernomen om tegemoet te komen aan
nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en om robuustheid van het bestuur te borgen:
• De noodzakelijke stappen zijn gezet om te voldoen aan de WBTR (wet toezicht en bestuur rechtspersonen). Er is een
handboek WBTR voor de stichting en voor de vereniging opgesteld. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn
aangepast aan de nieuwe structuur van de organisatie. Voor leden van het dagelijks bestuur (DB) en algemeen
bestuur (AB) is een aanvullende verzekering afgesloten om risico’s van aansprakelijkheid af te dekken.
• Aan alle verplichtingen met betrekking tot inschrijvingen in het UBO-register is voldaan.
• De ANBI-status is aangevraagd voor Groninger Dorpen.
• DB en AB hebben verdere invulling gegeven aan hun onderlinge verhouding, waarbij AB steeds meer in een kaderstellende en controlerende rol is gekomen.
• Er is een aan- en aftreedrooster gemaakt om de continuïteit te borgen en het komen en gaan van nieuwe energie en
ervaring goed te laten verlopen.

DB EN AB
Het DB vergadert maandelijks met de directeur
op basis van een integrale voortgangsrapportage.
Deze rapportage wordt gemaakt door het team
en de directeur. Daarin is aandacht voor de
werkzaamheden (projecten en werkplan), de
gemaakte uren en de financiële resultaten. Het
AB wordt per mail geïnformeerd over de stand
van zaken, zo ontvangen ze o.a. de verslagen van
het DB en ook onderdelen van de voortgangs
rapportage. Tot slot is het goed te vermelden dat
ook verschillende AB-leden initiatief nemen voor
nieuwe activiteiten of om het team op bepaalde
onderwerpen of projecten te ondersteunen.

MEERJARENBELEIDSPLAN
In een interactief traject tussen team en
bestuur is het Meerjarenbeleidsplan 2021 –
2024 opgesteld. Hierin zijn de missie en visie
voor de komende jaren geactualiseerd aan de
huidige en toekomstige ontwikkelingen.

REORGANISATIE
Per 1 april 2021 is de reorganisatie van Groninger Dorpen afgesloten. Een nieuwe bestuursstructuur is in werking en de medewerkers zijn
benoemd in nieuwe (bredere) functieprofielen.
Hiermee is de besturing van Groninger Dorpen
slagvaardiger en eenvoudiger geworden.

EXTERNE SAMENWERKING
In 2021 is Groninger Dorpen de inhoudelijke
en bestuurlijke samenwerking aangegaan met
de Stichting Perspectief Groningen (SPG). De
samenwerking leidt uiteindelijk tot integratie
van het spoor zorg van SPG in het werk van
Groninger Dorpen.
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Stagiaires
Groninger Dorpen heeft ook in 2021 twee stagiaires mogen begeleiden. Daphne Tammenga en Marlijn van Bergen
hebben een goede bijdrage geleverd aan ons werk en zich verder kunnen ontwikkelen en voorbereiden op het beroepsleven. In 2021 hebben we ook contact gelegd met de verschillende opleidingen om afspraken te maken over een
structurele samenwerking. Stagiaires zijn een zeer welkome kracht voor ons en we zien het ook als onze taak om jonge
mensen enthousiast te maken voor het platteland en de dorpen, en een bijdrage te leveren aan hun ontwikkeling als
professional.

Het team en het bestuur zijn als volgt samengesteld:
Team

Dagelijks bestuur

Algemeen Bestuur

Sjouke Bakker
Pieter Knol
Rik van Niejenhuis, directeur
Nienke Vellema
Gilian Wijnalda
Inge Zwerver

Voorzitter:
Frans Musters
Secretaris:
Gerda Steenhuis
Penningmeester: Emmy Wolthuis-Wagenaar
Hummelinck

Erik Boerma
Christine Hillemans
Geertje Karstens
Fred Mahler
Bernard Stikfort
Samme Zijlstra

Tevens werken wij nauw samen
met een vaste groep zzp’ers.
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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

