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VOORGESTELD
BESLUIT

:

Wij stellen uw raad voor de besluitvorming over de bestuurlijke herinrichting als volgt te wijzigen:
1. in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke
inrichting in Noord Groningen;
2. het college te vragen het spoor van de BMWE-variant, zijnde de
samenvoeging van de gemeenten Bedum, Eemsmond, de Marne en
Winsum verder uit te werken en de raden van de vier gemeenten
hierover te blijven informeren;
3. voorlopig gelijktijdig blijven meewerken aan de inspanningen van
het provinciebestuur, gericht op de realisatie van de G7-variant.

TOELICHTING

:

Korte inhoud : Voor de raadsvergadering van 24 maart a.s. hebben wij u op 8 maart 2016 een voorstel
voorgelegd met betrekking tot de bestuurlijke herinrichting in Noord Groningen.
Op 11 maart 2016 hebben wij het besluit van het college van Gedeputeerde Staten van
Groningen van 10 maart 2016 ontvangen, waarmee het open overleg als bedoeld in
artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi) wordt gestart
met de gemeenten Appingedam, Bedum, de Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum
en Winsum.
Gelet op dit besluit stellen wij u voor de besluitvorming op de bestuurlijke
herinrichting te wijzigen en de Wet Arhi in besluitpunt 2 te schrappen.
Inleiding
Voor de raadsvergadering van 24 maart 2016 2016 hebben wij u op 8 maart 2016 een voorstel voorgelegd
met betrekking tot de bestuurlijke herinrichting in Noord Groningen (tweesporige strategie).
Ongeveer gelijktijdig met de verzending van dit raadsvoorstel ontvingen wij het besluit van het college
van Gedeputeerde Staten (hierna college van GS) van 10 maart 2016. Uw raad is rechtstreeks door het
college van GS en door ons college over dit besluit geïnformeerd.
Naar aanleiding van dit besluit van het college van GS leggen wij u een aanvullend raadsvoorstel voor
met een wijzigingsvoorstel voor de besluitvorming.
Inhoudelijk
Het college van GS neemt met dit besluit het initiatief tot herindeling van de zeven gemeenten in Noord
Groningen, die wij steeds als de G7 hebben omschreven. Artikel 8 van de wet Arhi geeft die
bevoegdheid aan dat college en dat moet met overleg beginnen.
Dit overleg duurt ten hoogste zes maanden. In ons geval loopt deze termijn af op
21 oktober 2016. In deze periode mogen geen (andersluidende) besluiten door raden worden genomen
(artikel 5, lid 4, van de Wet Arhi).
Wij gaan ervan uit dat u de berichten van het college van GS bij uw beraadslagingen zult betrekken.
In die berichten ziet ons college geen aanleiding de overwegingen, analyses en oplossingsrichtingen in het
raadsvoorstel te wijzigen. Dit geldt ook voor de andere colleges in BMWE verband, waarmee het eerdere
gelijkluidende raadsvoorstel en nu ook dit aanvullend voorstel daarop is opgesteld.

Wij stellen slechts een wijziging in het voorgestelde raadsbesluit voor, in het bijzonder onder punt 2. Hier
laten we de verwijzing naar de Wet Arhi weg, evenals de aankondiging van een volgende
raadsvergadering over dit onderwerp.
Het voorgesteld besluit onder 2 komt dan te luiden:
De colleges te vragen het spoor van de BMWE-variant, dus de samenvoeging van de gemeenten Bedum,
de Marne, Winsum en Eemsmond verder uit te werken en de raden van de vier gemeenten hierover te
blijven informeren.
"Als we deze stap niet zetten, gebeurt er lange tijd of zelfs helemaal niets", zo schreven wij u eerder in het
raadsvoorstel. Het overleg, waartoe het college van GS nu besloten heeft, betreft het andere spoor en
hierop is de tweesporige strategie van toepassing. Het biedt echter geen enkele garantie op resultaat. We
citeren hier de verantwoordelijk gedeputeerde: “hij sluit de komst van G7 nog steeds niet uit”. We zien dit
eerder als een onderbouwing van de tweesporige strategie die wij aan uw raad hebben voorgesteld.
We willen tenslotte kort stil staan bij de Arhi-procedure, waartoe het college van GS nu heeft besloten.
Deze stap van het provinciaal college is onverwacht en verrassend, ook in strategische zin. Voor zover
ons bekend is deze stap niet besproken in Provinciale Staten waarvan fracties eerder blijk hebben gegeven
van opvattingen over de bestuurlijke herinrichting van Noord Groningen. We vinden het ook qua moment
onvoldoende afgewogen, omdat het een voorschot neemt op de behandeling van ons raadsvoorstel. Dat
geldt voor alle raden, omdat voor elk van de raden de tweesporige strategie een compromis betekent. En
deze bereidheid tot een compromis moet nu eerst in de vier raden worden besproken en naar wij hopen
bekrachtigd.
Wellicht ten overvloede wijzen we erop dat de raden deze maand op goede gronden de strategie bepalen;
en dit is geen besluit in de zin van de wet arhi.
Met deze benadering stellen we vast dat de stap van het provinciebestuur te plaatsen is in de vast te stellen
tweesporige strategie, schrappen wij Arhi uit een besluitpunt, laten we geen tijd verloren gaan en gaan
we met de uitwerking terug naar uw raad, als de provinciale Arhi-termijn afloopt (21 oktober 2016) dan
wel eerder, bij gebrek aan succes, wordt beëindigd.
Voorstel
Wij stellen uw raad voor de besluitvorming over de bestuurlijke herinrichting als volgt te wijzigen:
1. in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke inrichting in Noord Groningen;
2. het college te vragen het spoor van de BMWE-variant, zijnde de samenvoeging van de gemeenten
Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum verder uit te werken en de raden van de vier
gemeenten hierover te blijven informeren;
3. voorlopig gelijktijdig blijven meewerken aan de inspanningen van het provinciebestuur, gericht
op de realisatie van de G7-variant.

Bedum, 15 maart 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker

Raadsbesluit nr. 021-B
De raad van de gemeente Bedum;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2016;

Besluit:
1. in te stemmen met de tweesporige strategie rond de bestuurlijke inrichting in Noord Groningen;
2. het college te vragen het spoor van de BMWE-variant, zijnde de samenvoeging van de gemeenten
Bedum, Eemsmond, de Marne en Winsum verder uit te werken en de raden van de vier
gemeenten hierover te blijven informeren;
3. voorlopig gelijktijdig blijven meewerken aan de inspanningen van het provinciebestuur, gericht
op de realisatie van de G7-variant.

Bedum, 24 maart 2016
De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,

