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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad zoals ingesteld in december 2008 en laatstelijk 
aangepast per 11 juni 2015, op te heffen per 1 september 2017, onder voorbehoud van een 
gelijkluidend besluit van de burgemeester, het college en de gemeenteraad van de gemeente 
Slochteren; 
dit besluit bekend te maken in het elektronisch gemeenteblad, in gezamenlijkheid met de 
andere betrokken bestuursorganen van de gemeente Groningen. 

Samenvatting 
De gemeenten Groningen en Slochteren werken al ruim anderhalf decennium intensief samen aan de 
realisatie van het project Meerstad. Die samenwerking is in de loop van de tijd in verschillende vormen 
gegoten. Sinds 2012 vond de samenwerking plaats op basis van de Gemeenschappelijke Regeling 
Meerstad 2012 (hierna: GRM) en de Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012 (hierna: SOK). 
Met de Grenscorrectie Meerstad op 1 januari 2017 is het project weer een nieuwe fase in gegaan. Een 
groot gebied is overgegaan van de gemeente Slochteren naar de gemeente Groningen. Dat is aanleiding 
de samenwerkingsinstrumenten weer te herzien. De GRM wordt opgeheven en voor de SOK komt een 
bestuursovereenkomst (BOK) in de plaats:. Daarin spreken beide gemeenten af nauw met elkaar te zullen 
blijven samenwerken en overleggen bij de planontwikkeling in de buurt van eikaars grenzen. Ook worden 
afspraken gemaakt over de ontwikkelgebieden die wel in de gemeente Slochteren zijn blijven liggen. 

B&W-besluit d.d.: 16 mei 2017 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Bij de grenscorrectie Meerstad is besloten de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GRM) op te heffen, 
de Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012 (SOK) te ontbinden en een bestuursovereenkomst (BOK) 
aan te gaan. Dat vereist nog formele besluitvorming, die wij met dit stuk initiëren. 

Historische context 
De Gemeenschappelijke Regeling Meerstad is in het leven geroepen in december 2008. De regeling is voor 
het laatst aangepast per 11 juni 2015, naar aanleiding van een technische wetswijziging inzake 
gemeenschappelijke regelingen (omvorming tot bedrijfsvoeringsorganisatie). 
De Samenwerkingsovereenkomst Meerstad 2012 tussen beide gemeenten is afgesloten op 29 februari 2012, 
als onderdeel van een pakket besluiten waarbij de hele juridische constructie van Meerstad is aangepast en 
waarbij de gemeente Groningen enig aandeelhouder werd van de GEMM. 

Kader 

Wet gemeenschappelijke regelingen. 

Argumenten en afwegingen 

Benodigde besluiten 
Zoals hierboven geschetst is bij de grenscorrectie ook besloten om de Gemeenschappelijke Regeling 
Meerstad op te heffen. Ter uitvoering daarvan is nog formele besluitvorming nodig, die wij u nu 
voorleggen. 

De GRM is een regeling van de raden van beide gemeenten, maar ook van beide colleges en beide 
burgemeesters. Al die bestuursorganen moeten daarom besluiten tot de opheffing. 
De colleges en burgemeesters hebben voor zover het hun bevoegdheden betreft al besloten, onder 
voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming door beide raden. 
Besluitvorming in de raad van Slochteren is gepland voor 13 juli 2017. Omdat dit later is dan de 
besluitvorming in uw raad, is ook hun besluit onder voorbehoud van gelijkluidende besluitvorming in de 
raad van Slochteren. 

Na de besluitvorming zullen de besluiten worden bekendgemaakt en in werking treden per 1 september. 

Sesft/urso vereer»/comsf 
Bij de grenscorrectie is ook besloten de SOK te ontbinden en een bestuursovereenkomst te sluiten. Ter 
kennisneming treft u als bijlage bij dit voorstel de bestuursovereenkomst aan die wij als colleges 
voornemens zijn af te sluiten. Beide burgemeesters zullen de overeenkomst ondertekenen. 
Met de BOK wordt ook de SOK ontbonden. Toen in 2012 de SOK met de gemeente Slochteren is afgesloten, 
is er ook een SOK afgesloten tussen beide gemeenten en de provincie en tussen beide gemeenten en 
provincie en waterschap (Hunze en Aa's). Deze laatste SOK's behoeven nu geen aanpassing. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Voor de onderhavige opheffing van de GRM en het aangaan van de BOK is geen inspraak of 
burgerparticipatie nodig. 

Financiële consequenties 

In artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad is bepaald dat het bestuur belast is met de 
vereffening. De jaarrekening van 2016 is de basis voor de vereffening. De jaarrekening is geagendeerd voor 
de raadscommissie van 10 mei. 
Uit de jaarrekening volgt een positief saldo voor de gemeente Groningen van € 44.259,-. Dat is inmiddels 
verrekend. 

Afgehandeld en naar archief Datum 



Overige consequenties 

Met het opheffen van de GRM en het aangaan van de BOK is de grenscorrectie Meerstad, die per 1 januari 
2017 in is gegaan, ook juridisch definitief afgehecht. 

Vervolg 

De gemeenten Groningen en Midden-Groningen (nieuw te vormen gemeente, rechtsopvolger van 
gemeente Slochteren) blijven met elkaar in gesprek over de ruimtelijke ontwikkeling rond Meerstad, 
Harkstede en Lageland op de wijze zoals beschreven in de BOK. 

De opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad wordt bekend gemaakt door plaatsing in het 
elektronische gemeenteblad, door de drie betrokken bestuursorganen gezamenlijk. 

Daarnaast ontvangt uw raad in juni nog een brief van ons college waarin we de uitkomsten van de evaluatie 
van het implementeren van de grenscorrectie met u delen. 

Lange Termijn Agenda 

Volgens de Lange termijn agenda van de raad komt de opheffing gemeenschappelijke regeling Meerstad in 
de raad van 28 juni 2017 aan de orde. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


