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: Gemeentelijke herindeling, bestuurlijk overleg 17 februari
2015.

Geachte heer Groot,
Op 17 februari jl. heeft op uw verzoek bestuurlijk overleg plaats gevonden tussen u
en de portefeuillehouder bestuurlijke organisatie van de provincie.
Aanleiding van het gesprek was gelegen in onze brief van 16 januari 2015
(kenmerk 2015-01678/3, PPM), waarin wij hebben aangegeven voor dit moment
geen reden te zien voor aanvullende financiële ondersteuning van de nieuw te
vormen gemeente(n) in Noord-Groningen.
Graag willen wij naar aanleiding van het overleg het volgende met u delen.
In de eerste plaats willen wij van de gelegenheid gebruik maken om onze grote
waardering uit te spreken voor de wijze waarop de zeven gemeenten inhoud en
vorm hebben gegeven aan de nadere verkenning naar de verschillende
herindelingsvarianten zoals genoemd in de raadsbesluiten van 3 december 2013.
Met belangstelling hebben wij in dat kader kennis genomen van de Notitie
'Uitkomsten verkenning herindeling Noord Groningen', waarmee wij u willen
complimenteren. Naar ons oordeel is sprake van een helder en evenwichtig
afgewogen document dat een goede basis vormt voor het - inmiddels gestarte consultatieproces en de daarop volgende besluitvorming.
Het overleg op 17 februari jl. heeft voor ons college nog eens duidelijk onderstreept
dat de zeven gemeenten in Noord-Groningen worden geconfronteerd met majeure
maatschappelijke opgaven. Vraagstukken als economische structuurversterking,
arbeidsparticipatie, leefbaarheid, bevolkingsdaling, aardgaswinningsproblematiek
en versterking van de fysieke infrastructuur vragen om een gezamenlijke inzet van
de gemeenten en de provincie. De gemeenschappelijke opgaven die verband
houden met de aardgaswinning vragen om een nieuw kader, waarbij gemeenten
en provincie gezamenlijk optrekken, schouder aan schouder.
De grote maatschappelijke opgaven in uw regio vragen overigens niet alleen om
een gezamenlijke inspanning van de gemeenten en de provincie. De
Visitatiecommissie Bestuurlijke Toekomst Groningen wijst in haar advies
'Grenzeloos Gunnen' ook op de noodzaak om de bestuurskracht van de individuele
gemeenten te versterken door bestuurlijke opschaling.
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Oe provincie Groningen werkt votgens normen die zijn vastgelegd in een handvest voor dienstveiiening.
Dit handvest vindt u op onze website of kunt u opvragen bij de afdeling Communicatie en Kabinet, Publieksvoorlichting; 050 3184160

Naar aanleiding van het gevoerde gesprek willen wij u door middel van deze brief
bevestigen dat wij ons de komende jaren met u verantwoordelijk weten voor een
adequate inzet van onze middelen om deze grote opgaven te realiseren. Hierover
willen wij de komende maanden nadere afspraken met u maken.
Wij verzoeken u deze brief te delen met uw ambtsgen oten in de overige betrokken
gemeenten. Uiteraard is het aan u om te bepalen of, en op welke wijze, deze brief
verder wordt betrokken in het vervolgproces.
Wij vertrouwen er op u hiermee voor dit moment voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, secretaris.

