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Rapport visitatiecommissie vervolgproces 

Op donderdag 28 februari 2013 heeft de Visitatiecommissie "Bestuurlijke Toekomst 
Groningen" haar advies Grenzeloos Gunnen gepresenteerd. In onze gezamenlijke 
brief met de Vereniging Groninger Gemeenten van 26 februari jl. (kenmerk 
130021/BVE/RP/MvdB) kondigden wij aan, u in de eerste week van maart nader te 
informeren over het vervolgproces. Met deze brief geven wij daar invulling aan. 

Het rapport 

De commissie schrijft in haar rapport, dat gemeenten steeds complexere 
maatschappelijke opgaven hebben op het gebied van bijvoorbeeld werk, 
voorzieningen in relatie tot krimp en vergrijzing. Deze vervullen ze voor inwoners, 
bedrijven en (maatschappelijke) organisaties. Om hier voldoende voor toegerust te 
zijn, geeft de commissie aan dat het noodzakelijk is in de provincie te komen tot 
een herindeling naar zes gemeenten. Ook gaat het advies in op de provinciale 
taak- en rolopvatting en de bestuurscultuur in onze provincie. 

Op hoofdlijnen onderschrijven wij de analyse en oplossingsrichtingen van de 
visitatiecommissie. 
Naar wij menen is gemeentelijke herindeling onontkoombaar en geeft de 
commissie hierover een goed onderbouwd advies. De geschetste samenhang 
tussen een enerzijds noodzakelijke schaalvergroting van gemeenten en anderzijds 
een schaalverkleining spreekt ons aan, evenals de genoemde 
vermaatschappelijking van publieke taken. De noodzaak om te komen tot een 
cultuur van vertrouwen en samenwerking wordt terecht door de commissie 
verbonden aan het structuurvraagstuk. De kritische reflectie op ons eigen 
functioneren, trekken wij ons aan. Wij vinden het van belang om de genoemde 
aspecten onderdeel te laten zijn van het vervolgproces. 

Het vervolgproces 

Wij achten het van groot belang dat gemeenten en provincie in de komende 
periode een nadere uitwerking geven aan het advies van de visitatiecommissie. 
Over een constructief vervolg zullen gemeenten en provincie zowel in eigen huis, 
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met raden/staten, als met burgers, maatschappelijke partijen en elkaar het gesprek 
aangaan. 

Voor de gesprekken tussen gemeenten en provincie, verwachten wij op korte 
termijn van de door de visitatiecommissie benoemde zes gebieden een uitnodiging 
te ontvangen voor een bestuurlijk gesprek. Bij deze gesprekken laten wij ons 
steeds door twee collegeleden vertegenwoordigen. Wij kunnen ons voorstellen, clat 
in dit gesprek de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde komen: 

Het vervolgproces binnen de gemeente(n); 
Een eerste reactie op de door de visitatiecommissie geformuleerde 
inhoudelijke urgentie op een aantal thema's; 
Hoe de gemeenten het door de commissie benoemde cultuuraspect zien; 
De verwachtingen die gemeenten hebben richting de provincie. 

Voor het maken van deze bestuurlijke afspraken, kunt u contact opnemen met 
mevrouw R. Hogenkamp, 050-3164103 of r.a.hoQenkamp(5)provinciearoninqen.'hl 

Voorafgaand aan deze bestuurlijke gesprekken, organiseren wij in maart ook eein 
ambtelijke gespreksronde om met elkaar de vervolgstappen, van zowel gemeenten 
als van de provincie, nader te bespreken. Dan zal ook de vraag aan de orde j 
komen op welke wijze de provincie ondersteuning kan bieden, zoals in het rapport 
Grenzeloos Gunnen wordt voorgesteld. 1 

Tot slot, in de brief van 26 februari jl. gaven wij aan in mei de definitieve 1 
standpunten van gemeenten te willen ontvangen om zo onze provinciale visie op te 
kunnen stellen. Dit willen wij graag wat verduidelijken. Uiterlijk eind april vernem'en 
wij van u hoe u invulling gaat geven aan de aanbevelingen uit het advies van de 
visitatiecommissie. Deze informatie willen wij kunnen betrekken bij de vorming van 
onze provinciale visie. 

De urgentie die uit het rapport Grenzeloos Gunnen blijkt, stelt ons voor een \ 
gezamenlijke uitdaging om vanuit inhoudelijke opgaven de inrichting van het lokaal 
en provinciaal bestuur zo vorm te geven, dat daarmee voortvarend gewerkt kan 
worden aan het welzijn van onze inwoners en de welvaart van onze provincie. ; 
Daar hebben onze inwoners, verenigingen, ondernemers en instellingen recht op. 
Wij hopen samen met u een constructief en positief vervolg te kunnen geven aan 
het advies dat er nu ligt. 

Wij vertrouwen er op u met bovenstaande voor het moment voldoende 
geïnformeerd te hebben en zien uw uitnodiging graag tegemoet. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

secretaris. 


