GEMEENTE BEDUM
RAAD
AGENDAPUNT
RV NUMMER

:
:
:

21 december 2016
7

ONDERWERP

:

Herindelingsontwerp (oriënterende bespreking)

VOORGESTELD
BESLUIT

:

TOELICHTING

:

1. Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een
gemeentelijke herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne,
Winsum en Eemsmond vast te stellen, waarbij de grens van deze
gemeente komt te liggen zoals weergegeven op de kaart in
hoofdstuk V.
2. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken het
herindelingsontwerp gedurende een periode van 8 weken ter inzage
te leggen voor belanghebbenden met de mogelijkheid hierop te
reageren. De terinzagelegging breed bekend te maken.
3. Het herindelingsontwerp te zenden aan het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
4. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken de nota van
zienswijzen en het herindelings-advies in mei 2017 ter
besluitvorming aan de vier gemeenteraden voor te leggen.

Het eerste formele besluit op weg naar een herindeling per 1 januari 2019 van de gemeenten Bedum, De
Marne, Winsum en Eemsmond is het vaststellen van het herindelingsontwerp. Dit herindelingsontwerp
wordt nu aan de vier raden aangeboden voor een opiniërende bespreking. Vaststelling wordt voorzien in
de vergadering van de gemeenteraad van Bedum op 16 januari 2017.
Aanleiding
Sinds 2006 oriënteren de gemeenten zich op hun bestuurlijke toekomst. Deze oriëntatie kent een lange
voorgeschiedenis en leidde op verzoek van de provincie Groningen tot het vaststellen van het
"verkennend startdocument" door de vier raden op 6, 7 en 8 september 2016. De provincie Groningen
heeft laten weten het startdocument een goede basis te vinden voor het uitwerken van de herindeling van
de BMWE-gemeenten. Vervolgens hebben de vier raden, wederom op verzoek van de provincie
Groningen, het voornemen tot een herindeling van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond unaniem bekrachtigd. Dit is voor de provincie aanleiding geweest om de provinciale Arhiprocedure met de G7 stop te zetten en de weg te openen voor een herindeling van de BMWE-gemeenten.
Herindelingsontwerp
De eerste formele stap in het herindelingsproces is het vaststellen van een herindelingsontwerp. In de wet
Arhi (Algemene regels herindeling) staat welke regels van toepassing zijn om te kunnen komen tot een
gemeentelijke herindeling. Eén van de regels is dat er een herindelingsontwerp moet liggen. In het
herindelingsontwerp staan onder meer de volgende onderwerpen:
- de grenzen van de nieuwe gemeente;
- de situatiebeschrijving en de voorgeschiedenis van de vier gemeenten;
- de motieven en achtergronden voor de herindeling;
- toetsing aan het beleidskader
- de financiële aspecten.
- beoogde fusiedatum (1 januari 2019).
Het herindelingsontwerp met de bijlagen is bijgevoegd.
Vervolgprocedure

Voorgesteld wordt om het herindelingsontwerp eerst opiniërend te bespreken op 21 december 2016.
Daarna de reacties van de vier raden te inventariseren en te bespreken in de stuurgroep. Vervolgens zullen
de colleges de raden een eensluidend raadsvoorstel aanbieden. Dit voorstel zal worden behandeld in de
raad van 16 januari 2017.
Het herindelingsontwerp BMWE ligt ter inzage van maandag 23 januari 2017 tot en met maandag 20
maart 2017. Iedereen die dat wil, kan een zienswijze indienen op het herindelingsontwerp. Het
herindelingsontwerp wordt ook voor zienswijzen toegezonden aan de omliggende gemeenten.
De ingediende zienswijzen worden beoordeeld en waar mogelijk in de plannen verwerkt. Hiervoor wordt
een reactienota opgesteld. In mei zal dit leiden tot een voorstel aan de vier raden om het
herindelingsadvies vast te stellen. Onderdeel van dit herindelingsadvies zal het visiedocument en de
voordracht voor de nieuwe gemeentenaam zijn. Hiervoor loopt inmiddels een traject. Na vaststelling van
het herindelingsadvies zal dit worden doorgestuurd naar het College van Gedeputeerde Staten van de
provincie Groningen. Dit moet vóór 1 juni 2017 om de fusiedatum van 1 januari 2019 te halen. Zij sturen
het vervolgens met een positief advies door naar de minister van Binnenlandse Zaken. De planning is in
de bijlage "wettelijk spoor herindelingsontwerp" weergegeven.
Voorstel:
5. Het herindelingsontwerp om per 1 januari 2019 te komen tot een gemeentelijke herindeling van
de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond vast te stellen, waarbij de grens van
deze gemeente komt te liggen zoals weergegeven op de kaart in hoofdstuk V.
6. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken het herindelingsontwerp gedurende een periode
van 8 weken ter inzage te leggen voor belanghebbenden met de mogelijkheid hierop te reageren.
De terinzagelegging breed bekend te maken.
7. Het herindelingsontwerp te zenden aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie
Groningen.
8. De colleges van de vier gemeenten te verzoeken de nota van zienswijzen en het herindelingsadvies in mei 2017 ter besluitvorming aan de vier gemeenteraden voor te leggen.

Op grond van het voorgaande stellen wij u voor te besluiten zoals in de aanhef beschreven.

Bedum, 6 december 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

Bijlagen:
1. Herindelingsontwerp
2. planning wettelijk spoor herindelingsontwerp en -advies
3. Overzicht Gemeenschappelijke regelingen
4. Logboek

