Aan de raad van de gemeente Winsum
De Marne
Eemsmond
Bedum.
In afschrift verzonden aan de colleges en raden van Appingedam, Delfzijl en
Loppersum, alsmede aan het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten.
Betreft de bestuurlijke inrichting van Noord Groningen.
9 maart 2016.

Geachte dames en heren,
Er zijn drie besprekingen geweest tussen afvaardigingen van raden en colleges
vanuit de G7 gemeenten en het provinciebestuur . Deze leidden niet tot andere
uitkomsten dan de besprekingen in de raden van de G7 gemeenten in maart en
oktober van 2015. Zoals u weet bleven 4 gemeenten voor de G7 variant, 2
gemeenten voor DEAL en 1 gemeente voor BMWE.
Het college van GS heeft tijdens die besprekingen laten weten de voorkeur te
geven aan de G7 variant. Nadien is bekend gemaakt in een vervolg daarop te
willen inzetten.
Daarop hebben wij ons beraden op vervolgstappen, want schaalvergroting is
geboden en vertraging kunnen we ons niet veroorloven. Wij hebben daarom
gezocht naar gemeenschappelijke uitgangs- punten, naar overbrugging van
verschillen om juist die concrete stappen binnen bereik te brengen.
De verbinding binnen de BMWE-gemeenten is gevonden in een tweesporig
vervolg. We willen ten behoeve van dat noodzakelijke resultaat nu in lijn met de
wet ARHI stappen zetten om tot een samenvoeging van deze vier gemeenten te
komen. Tegelijk zullen we ook meewerken aan de inspanningen van het
provinciebestuur die gericht zijn op de vorming van de G7 variant. Enige tijd kan
dat gelijk oplopen. Uiteraard zullen we termijn, resultaat en perspectief van die
bredere inzet nauwlettend volgen.
Met het raadsvoorstel dat hierbij is gevoegd, en waarnaar we kortheidshalve
verwijzen, wordt voorgesteld in elk geval een zekere basis van schaalvergroting
te leggen. En dit is de samenvoeging van de BMWE gemeenten. We stellen u voor
dit onderwerp deze maand in uw vergadering te bespreken. We hopen dat we
daarmee ook van de vier betrokken raden een zo groot mogelijk draagvlak
krijgen voor de vervolgstappen.
De colleges van burgemeester en wethouders van Winsum, de Marne, Eemsmond
en Bedum

