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Geachte heer, mevrouw. 

Hierbij doen wij u toekomen ons antwoord op de door de heer A. Sijbolts 
namens de fractie van Stad en Ommeland gestelde schriftelijke vragen ex 
artikel 41 Reglement van Orde over de ereburgers. De brief van de 
vragensteller treft u als bijlage bij deze beantwoording aan. 

/. Wat gebeurt er met de status van de ereburgers in de 
herindelingsgemeenten na de herindeling, in de nieuwe gemeente? 

Er verandert na I januari 2019 niets in de status van de ereburgers. 
Ereburgers blijven ereburgers. 

2, Vervalt hun erehiirgerschap als de gemeente wordt opgeheven? Zo ja 
zijn zij. of hun nabestaanden hier al van op de hoogte gesteld'^ 

Zoals hierboven bij de beantwoording van uw eerste vraag is 
aangegeven: Ereburgers blijven ereburgers. Zij blijven de blijken van 
waardering die een ereburger toekomt ontvangen, zoals 
verjaardagfelicitaties en uitnodigingen voor bijzondere gelegenheden. 

3. Indien hun status als ereburger vervalt, heeft hel college dan een 
alternatief om deze ereburgers in de nieuwe getneente te eren? 

De status van ereburger, zowel in Haren. Ten Boer als in Groningen, 
vervalt niet. Ereburgers blijven ereburgers. Zij hebben immers grote 
maatschappelijke verdiensten, die onze blijvende waardering 
verdienen. 
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4. Indien hun status niet vervalt in de nieuwe gemeente, hoe wordt er in 
de toekomst met deze ereburgers, van de herindelingsgemeenten 
omgegaan, hoe worden zij geëerd en wat gebeurt er met het Gulden 
Boek? 

De nieuwe gemeente zal met hun ereburgerschap zorgvuldig en op 
passende wijze omgaan. Het is straks aan de nieuwe gemeenteraad om 
te beslissen hoe na I januari 2019 de benoeming van ereburgers 
verloopt. In de huidige gemeente Groningen besluit de gemeenteraad 
sinds een aantal jaren over de benoeming van ereburgers. Aan de 
benoeming tot ereburger is de officiële inschrijving in het Gulden 
Boek van de stad Groningen verbonden. Het is aan de nieuwe 
gemeenteraad om te besluiten of deze werkwijze ook in de nieuwe 
gemeente gehanteerd gaat worden. 

Wij gaan ervan uit dat u met deze beantwoording voldoende 
geïnformeerd bent over de status van de ereburgers na de herindeling 
van de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 



Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 41 RvO over Ereburgers. 

Groningen, 5 september 2018, 

Geacht college, 

Schriftelijke vragen mbt onze ereburgers 

Geacht college. 

Bij de viering van het bij het 900-jarig bestaan van de stad Groningen, in 1940, is het Gulden Boek 
ingesteld. Hierin worden onze inwoners die betiteld kunnen worden al 'ereburger' ingeschreven, 
op grond van buitengewone verdiensten voor de stad en onze inwoners. 
Nu de voorbereidingen voor de nieuw te vormen gemeente in volle gang is hebben wij vragen over 
onze veertig Ereburgers: 

Onze fractie wil graag het volgende van u weten: 

1. Wat gebeurt er met de status van de ereburgers in de herindelingsgemeenten na de 
Herindeling, in de nieuwe gemeente? 

2. Vervalt hun ereburgerschap als de gemeente wordt opgeheven? Zo ja zijn zij, of hun 
nabestaanden hier al van op de hoogte gesteld? 

3. Indien hun status als ereburger vervalt, heeft het college dan een alternatief om deze 
ereburgers in de nieuwe gemeente te eren? 

4. Indien hun status niet vervalt in de nieuwe gemeente, hoe wordt er in de toekomst met 
deze ereburgers, van de herindelingsgemeenten omgegaan, hoe worden zij geëerd en wat 
gebeurt er met het Gulden Boek? 

Namens de fractie van Stad en Ommeland, 
Amrut Sijbolts. 


