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Visie en naamgeving nieuw te vormen gemeente BMWE

STATUS

:

besluitvormend

KORTE INHOUD

:

In opmaat naar de definitieve vaststelling van het
Herindelingsadvies met het oog op de samenvoeging
van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond wordt
aan de raden voorgesteld om de visie op de nieuw te
vormen gemeente en de naam voor deze gemeente
vast te stellen.

Voorstel / Advies
Voorgesteld wordt de visie zoals geformuleerd in het visiedocument “Ruimte!” vast te
stellen en de naam “Het Hogeland” vast te stellen als naam voor de nieuw te vormen
gemeente en deze naam op te nemen in het vast te stellen Herindelingsadvies dat moet
leiden tot de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.
Inleiding
In oktober 2016 hebben de gemeenteraden van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond
ingestemd met het plan van aanpak Visievorming en naamgeving. In dit plan van aanpak is
beschreven op welke wijze zou worden gewerkt aan het opstellen van een breed gedragen
visie op de nieuw te vormen gemeente en aan de keuze voor een naam voor de nieuw te
vormen gemeente.
Met dit raadsvoorstel legt het college het visiedocument en de naamgeving ter vaststelling
aan uw raad voor.

Overwegingen
Visievorming
De impact van een herindelingsproces voor de gemeentelijke organisatie en voor inwoners,
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden is groot. Daarom
hebben de vier gemeenten nadrukkelijk gekozen voor een proces van visievorming op de
nieuwe gemeente aan het begin van het formele herindelingstraject.
Beoogd is toe te werken naar een gedeeld richtinggevend beeld voor de nieuwe gemeente.
Voor de vorming van deze visie is daarom een traject doorlopen waarbij breed input is
opgehaald via diverse vormen van participatie. Daarbij heeft de inbreng van velen, intern en
extern, vanuit de politiek en ook daarbuiten, bijgedragen aan de inhoud van de visie. Op
basis van deze inbreng is het visiedocument “Ruimte!” opgesteld.
De visie is nodig voor het opstellen van een volledig herindelingsadvies. Daarom ook wordt
het visiedocument als bijlage bij het herindelingsadvies gevoegd. Daarnaast vormt dit
visiedocument het vertrekpunt en handvat bij een aantal concrete uitwerkingen die vanuit
de verschillende project- en werkgroepen worden voorbereid en vervolgens bestuurlijke dan
wel politieke bespreking en besluitvorming vragen. Daarbij valt onder meer te denken aan
de inrichting van de organisatie en de wijze waarop de gemeentelijke dienstverlening wordt
vormgegeven.
Daarnaast kan het visiedocument behulpzaam zijn bij het opstellen van programma’s van de
politieke partijen. Maar daarvoor zijn uiteraard de politieke partijen aan zet, waarbij de
resultaten daarvan uiteindelijk leiden tot de opstelling van een collegeprogramma door het
nieuwe college in de nieuwe gemeente.
Het visiedocument zoals dat nu aan de vier raden wordt voorgelegd is in de afgelopen weken
besproken in de Stuurgroep herindeling BMWE, de vier colleges en in de
Raadsklankbordgroep. Het resultaat ligt nu ter vaststelling voor.
Naamgeving
De vier gemeenten hebben nadrukkelijk ervoor gekozen om een nieuwe naam aan te reiken
voor de nieuw te vormen gemeente en om hierin samen met de bevolking op te trekken.
Daarvoor is in de afgelopen maanden een traject van naamgeving doorlopen met actieve
betrokkenheid van inwoners. Via een participatieve consultatieronde is een ieder in de
gelegenheid gesteld om een naam voor de nieuw te vormen gemeente in te sturen. Een
selectiecommissie heeft uit de ingezonden namen een selectie van drie namen gemaakt.
Inwoners van 16 jaar en ouder zijn vervolgens uitgenodigd om een stem uit te brengen op
een van de drie namen. Op 27 maart 2017 is de uitslag van de stemming bekendgemaakt: er
hebben meer dan 17.000 inwoners een stem uitgebracht. Daarvan heeft ruim 70% gekozen
voor de naam “Het Hogeland”.
Gelet op het vastgestelde traject van naamgeving en gelet op de duidelijke uitkomst van de
stemronde wordt nu dan ook voorgesteld om de naam “Het Hogeland” vast te stellen als
naam die wordt opgenomen in het Herindelingsadvies.

Nadrukkelijk wordt erop gewezen dat met het opnemen van deze naam voor de nieuw te
vormen gemeente in het Herindelingsadvies de naam nog niet definitief is. Het
Herindelingsadvies vormt een advies aan de minister van Binnenlandse Zaken om een
wetsvoorstel voor te bereiden en in procedure te brengen dat de vorming van een nieuwe
gemeente beoogt. Van dat wetsvoorstel maakt de nieuwe naam onderdeel uit. Indien het
wetsvoorstel wordt aangenomen en de herindelingswet in werking treedt, wordt de in die
wet bepaalde naam de naam voor de nieuwe gemeente.

Bijlagen
1. Visiedocument “Ruimte!” inclusief bijlagen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
E. van Lente, burgemeester,
R. Wiltjer, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Marne,
F.H. Wiersma, burgemeester,
J.C.H.G.M. Bottema, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum,
M.A.P. Michels, burgemeester,
F. Wiertz, secretaris
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017;

B E S L U I T:
-

De visie op de nieuw te vormen gemeente zoals geformuleerd in het visiedocument
“Ruimte!” vast te stellen;
De naam “Het Hogeland” vast te stellen als naam voor de nieuw te vormen
gemeente en deze naam op te nemen in het vast te stellen Herindelingsadvies dat
moet leiden tot de samenvoeging van Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente De Marne
in de openbare vergadering van 18 mei 2017.
Voorzitter,

Griffier,

