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Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit
I. De begeleidingscommissie Aardbevingsdossier in te stellen
II. In de begeleidingscommissie Aardbevingsdossier te benoemen T.J. Bushoff (PvdA), J.

Dijk (SP), A.M.M. Schoutens (GroenLinks), P. Rebergen (ChristenUnie), H.P. Ubbens 
(CDA) 

Samenvatting 
Binnen het aardbevingsdossier spelen verschillende processen (schade-afhandeling, versterking, 
NPG), waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Dit maakt het lastig om het overzicht te 
bewaren. Op diverse onderdelen zit daarnaast een behoorlijke tijdsdruk. De raad heeft aangegeven 
het belangrijk te vinden nadrukkelijk betrokken te worden. Ook is afstemming met andere 
betrokkenen (raden, staten) van belang. Om deze processen te stroomlijnen wordt voorgesteld een 
begeleidingscommissie uit de raad in te stellen.

 



Aanleiding en doel             

Binnen het aardbevingsdossier spelen verschillende processen (schade-afhandeling, 
versterking, NPG), waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn. Dit maakt het lastig om 
het overzicht te bewaren. Op diverse onderdelen zit daarnaast een behoorlijke tijdsdruk. De 
raad heeft aangegeven het belangrijk te vinden nadrukkelijk betrokken te worden. Ook is 
afstemming met andere betrokkenen (raden, staten) van belang.

In het presidium van 13 maart 2019 is afgesproken dat een aantal raadsleden zich zou buigen 
over de wijze van betrokkenheid van de raad bij zowel het Nationaal Programma Groningen 
als de versterkingsoperatie. Deze raadsleden zijn tot de conclusie gekomen dat deze 
betrokkenheid het beste georganiseerd kan worden door een begeleidingscommissie in te 
stellen die op maandelijkse basis wordt geïnformeerd over de stand van zaken en op basis van
die informatie bespreekt wat of welke manier met de raad gedeeld en besproken dient te 
worden, en hoe de afstemming met derden moet worden gezocht.  

Doel van deze tijdelijke begeleidingscommissie is om de raad met adviezen zodanig te 
ondersteunen dat de raad op het juiste tijdstip over de juiste informatie kan beschikken, zodat
de raad grip heeft en houdt op het dossier.

Kader                                                                                                                                                                 

Gemeentewet art. 84

Argumenten en afwegingen    

In 2012 is bij de instelling van een eerdere begeleidingscommissie verwezen naar het audit 
committee als vergelijkbaar model. Het gaat erom dat de commissie bestaat uit een brede 
vertegenwoordiging uit de raad (vijf à zes leden uit verschillende fracties). De commissie komt
in beslotenheid bijeen om adviezen aan de raad voor te bereiden. De commissie kan zich 
hierbij laten ondersteunen en gebruik maken van externe deskundigheid indien gewenst. De 
adviezen van de commissie aan de raad zijn openbaar, tenzij er sprake is van gegevens die 
geheim moeten blijven. De commissie bepaalt zelf hoe vaak ze bijeen komt, gedacht wordt 
voorlopig aan ongeveer eenmaal per maand. Belangrijk is dat het politieke debat blijft 
plaatsvinden in de raadscommissie en de raad. De begeleidingscommissie probeert dit 
politieke debat zo goed mogelijk te ondersteunen. De commissie stuurt haar verslagen naar 
de raadscommissie.

Maatschappelijk draagvlak en participatie    

n.v.t.

Financiële consequenties    

Vooralsnog lijkt het niet nodig aan deze begeleidingscommissie budget ter beschikking te stellen. 

Overige consequenties    

n.v.t.

Lange Termijn Agenda en Vervolg    

n.v.t.


