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Geacht college,
Op 3 december 2013 hebben de gemeenteraden van de BMWDEAL- gemeenten de colleges
opgedragen om nader onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de zogenoemde G-7 variant, als
mogelijke nieuwe bestuurlijke schaal van die gemeenten. En deze te spiegelen aan de zogenoemde
G3/G4 varianten, bestaande uit 2 nieuwe gemeenten.
Zoals bekend heeft dit geleid tot drie deelonderzoeken:
1. het formuleren van de strategische agenda met daarin de majeure onderwerpen en
uitdagingen voor die nieuwe gemeente(n).
2. het verkennen van de mogelijkheden waarop burgernabijheid en participatie in die grotere
bestuurlijke schaal vorm kan worden gegeven.
3. het in beeld brengen van de financiële aspecten.
De uitkomsten kwamen eind 2014 beschikbaar en deze hebben wij inmiddels begin dit jaar aan uw
college en aan de gemeenteraden gepresenteerd in informele bijeenkomsten. Vervolgens hebben wij
de oplegnotitie "uitkomsten verkenning herindeling Noord Groningen" opgesteld, waarin de
samenvatting van de conclusies en de samenhang tussen de deelrapporten is verwoord. Deze
oplegnotitie is aan de gemeenteraden aangeboden om te benutten in de burgerrondes die de
afzonderlijke gemeenten organiseren.
Op 31 maart a.s. vindt in elke gemeenteraad agendering plaats van de intentie tot de vorming van een
nieuwe gemeente. Afgesproken is uw college een concept raadsvoorstel ten behoeve van
behandeling in de 7 colleges op 17 maart 2015 aan te bieden. Dit is bij deze brief gevoegd.
Tegelijk beseffen wij dat er sprake is van een bestuurlijk -politieke afweging in elke gemeente, die wij
ten volle respecteren. Uw college bepaalt dus zelf hoe uw keuzes daarin zijn en hoe u deze verwoordt
richting uw eigen raad.
Desondanks willen wij daarbij wel, vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, opmerken dat wij kijkend
enerzijds naar de drie deelonderzoeken en de opgaven waarvoor wij de komende jaren zijn gesteld en
anderzijds kijkend naar de relatie van de nieuw te vormen gemeente tot zijn omgeving wij in
meerderheid zien dat de G7-variant oplossingen biedt voor nagenoeg alle uitdagingen en problemen
in ons gebied. De stuurgroep (het BSO) heeft in meerderheid, zij het vanuit verschillende
vertrekpunten, de voorkeur voor de G7-variant. Het is echter, zoals gezegd, aan uw college en
uiteindelijk aan de gemeenteraad van elke gemeente afzonderlijk om hierin een afweging te maken.
Vriendelijke groet,
H.P. Bakker,
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