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.

Op 21 november jl. ontvingen wij de definitieve Meerjarenprogramma brief van de NCG. De NCG
heeft daarmee een ingekaderd document aangeleverd, een brief waarin de kaders zijn opgenomen
om de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied voort te kunnen zetten. Vanwege nog lopende
gesprekken met de minister van Economische Zaken en Klimaat is er besloten niet vooruit te lopen
op gesprekken met verschillende partijen die nodig zijn om meer duidelijkheid te verschaffen over de
betekenis van het Regeerakkoord.
De regio heeft bepaald om een eensluidende reactie te geven richting NCG, met de mogelijkheid op
onderdelen een gemeentelijk toevoeging te doen. De voorgestelde reactie/zienswijze treft u bij dit
voorstel aan.

Voorstel

De raad wordt verzocht om kennis te nemen van de gezamenlijke BMWE-zienswijze op de
Meerjarenprogramma brief van de NCG, hiermee akkoord te gaan en te besluiten om de verdere
afdoening van deze reactie in handen van het College van B&W te leggen.

Inleiding

In het AB-regio van 22 november is afgesproken dat de regio met één mond richting de NCG en de
eigen raden en staten wil spreken over een drietal principiële punten uit de MJP brief. Dit betreffen:
1. We willen geen vertraging in het versterkingsprogramma. De kaders die er nu liggen moeten
voor NU van toepassing worden verklaard.

2. Als regio zetten we in op meer gunstige afspraken met de minister voor het totale
versterkingsprogramma. Dit zit vooral op een meer integrale aanpak van de versterking.
Betere afspraken met de minister moeten zoveel mogelijk worden ingevlochten in de
uitvoeringskaders die NU voorliggen
3. We willen als regio nu niet dat er in het uitvoeringskader voorschotten op structuren of
governance ontwikkeling worden genomen die ons overleg met de minister kunnen
hinderen.
Bovenstaande punten zijn verwoord in de brief/zienswijze die bij dit raadsvoorstel is gevoegd. Wij
willen deze reactie namens de 4 gemeentebesturen versturen aan de NCG.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect


N.v.t.

Uitvoering

De besluitvorming ziet er rond de Meerjarenprogramma Brief als volgt uit:
- Indienen reacties uiterlijk 1 december.
- 6 december Nationaal Bestuurlijk Overleg.
- 7 december wordt de definitieve Meerjarenprogramma brief aangeboden aan de Colleges
van B&W en aan de Minister van EZ.
- 12 december behandeling en vaststelling in de Colleges van B&W.
- Voor de Kerst vaststelling MJP in de Ministerraad.
Bijlagen en achterliggende documenten
 Meerjarenprogramma brief dd. 21 november 2017
 Concept-zienswijze op de Meerjarenprogramma brief
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de gemeentesecretaris,
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RAADSVERGADERING :

28 november 2017

AGENDAPUNT

12

:

De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2017;
Gelet op;

B E S L U I T:
Akkoord te gaan met de zienswijze op de Meerjarenprogrammabrief van de NCG en te besluiten om
de verdere afdoening van deze reactie in handen van het College van B&W te leggen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne
in de openbare vergadering van 28 november 2017.

Voorzitter,

Griffier,

