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Aan de raad.
Inleiding
Op 31 maart jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente.
De uitkomst van de (gelijktijdige) besluitvorming in de zeven betrokken gemeenteraden heeft niet geleid tot
een eenduidige keuze voor de bestuurlijke schaal. Op verzoek van de zeven burgemeesters heeft de heer Pieter
Van Geel onderzocht op welke wijze het besluitvormingsproces over dit onderwerp kan worden afgehecht.
Daarvoor doet hij een voorstel, dat het college voorlegt aan de gemeenteraad.
Voorstel
Wij stellen de gemeenteraad voor het volgende besluit te nemen:
1. de vijf uitgangspunten zoals verwoord in de brief van Pieter van Geel te onderschrijven;
2. het op 31 maart 2015 door de gemeenteraad genomen meerderheidsbesluit: ‘In principe tot de vorming van
één gemeente ‘Van Lauwerszee tot Dollard tou’, de samenvoeging van de gemeenten Delfzijl, Appingedam,
Loppersum, Eemsmond, Bedum, De Marne en Winsum, als bestuurlijke schaal waarop de nieuwe gemeente
gestalte moet krijgen, omdat die het meest voldoet aan de toetsings- en afwegingsfactoren die aan de orde zijn.’
te herbevestigen;
3. dit besluit voor te leggen aan het provinciebestuur en te vragen de regie in het proces over de
bestuurlijke toekomst van onze gemeente(n) te nemen zoals omschreven in het rapport Grenzeloos
Gunnen en in relatie tot haar eigen brief van 1 september 2015. De provincie in dat verband dan te
verzoeken om daar conclusies aan te verbinden.
Beoogd effect
Het proces van het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van onze gemeente in de vorm van de
G7-variant en de spiegelingen van alternatieven daaraan af te ronden
Argumenten
In zijn brief schetst Pieter van Geel de besluitvorming in maart van dit jaar in De Marne, Bedum,
Winsum, Eemsmond, Loppersum, Appingedam en Delfzijl over het voorliggende voorstel op basis
van de verkenning die op verzoek van de zeven raden is uitgevoerd. In deze brief schetst hij de eerdere
besluitvorming en van belang zijnde ontwikkelingen sindsdien. Kortheidshalve zij daarnaar verwezen.

In zijn brief veronderstelt de heer van Geel dat elke raad een vijftal uitgangspunten nog steeds
onderschrijft:
1. de gemeenteraad is ten principale bereid om het eerdere besluit tegen het licht te houden (en dus
bereid in een heroverweging rekening te houden met de gevolgen daarvan voor de rest van de regio);
2. in samenhang daarmee stelt de gemeenteraad vast dat niets doen geen optie is voor dit gebied;
3. de gemeente wil zelf de regie houden in het herindelingsproces;
4. voorstellen moeten een duurzame oplossing bieden voor alle zeven gemeenten;
5. besluitvorming in het kader van de heroverweging moet vóór 1 januari 2016 afgerond zijn.
De heer van Geel besluit zijn brief met een voorstel. Het college stelt voor conform dit voorstel te
besluiten, met daarbij de volgende toelichting ten aanzien van de regievoering door het
provinciebestuur.
Na de vorming van een nieuw provinciebestuur dit voorjaar is de opvatting op dit punt van het zittende
college van GS anders dan die van het voorgaande college. In het collegeakkoord is opgenomen dat
o.a. overdracht van taken met een regionaal karakter en bevoegdheden aan de gemeente aan de orde is
als gemeenten voldoende schaal en bestuurskracht hebben. Verder geeft het akkoord aan dat
herindeling niet wordt opgelegd, initiatieven daartoe worden wel ondersteund.
In zijn brief van 1 september jl. (p. 3 en 4) vult het college van GS dat in. Op verzoek van gemeenten
faciliteert, ondersteunt en bevordert de provincie het tot stand komen van gemeenten met voldoende
toekomst bestendige bestuurskracht. Het verzoek aan de provincie om regievoering in het voorstel van
de heer van Geel zien we in de context van ‘Grenzeloos Gunnen’ (de rapportage van de Commissie
Jansen), daar waar de rol van de provincie zo nadrukkelijk omschreven is (p. 60-62).
Indien de zeven raadsbesluiten en/of het daaropvolgend besluit van het provinciebestuur daartoe
nopen, kan een verdere verkenning naar andere mogelijkheden van bestuurlijke opschaling worden
gedaan.
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