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Aanbieding rapportage makelaars ‘Toekomst Bestuurijke Organisatie Groningen’
Ten Boer, 16 december 2013

Geachte gemeenteraden, Geacht College,
De makelaars ‘Toekomst Bestuurlijke Organisatie Groningen’ zijn vanaf deze zomer aan de slag gegaan. De heer Hendrikx en mevrouw Te Grotenhuis maakten hiervan een rapportage met advies:
“Bestuurlijke Herindeling Groningen”. Ik heb het genoegen om u dit vanuit het DB VGG – mede namens de provincie Groningen – toe te zenden.
Vanuit een gezamenlijke opdracht van de provincie Groningen en de Groninger gemeenten heeft de
Makelaar gemeenten die hier behoefte aan hadden geholpen om de onderlinge gesprekken over de
toekomstige bestuurlijke indeling te bespoedigen. De makelaar concludeert, dat er veel werk is verricht, dat tot duidelijke resultaten leidt. Gemeenten kunnen deze resultaten gebruiken voor het verdere proces; de provincie gebruikt de resultaten voor de inhoudelijke richting voor de voordracht van
Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten begin januari 2014.
De Vereniging van Groninger Gemeenten en de provincie Groningen zijn de makelaars zeer erkentelijk
voor de inspanningen die zij hebben geleverd bij de ondersteuning van de gemeenten en de provincie
bij het voeren van de vele gesprekken en het begeleiden van de diverse processen.
Het advies is nog niet helemaal compleet. Aan het einde van deze week voeren de Oost-Groninger
gemeenten nog gesprekken met elkaar, waarvan de resultaten in een aanvulling verwerkt zullen worden. Die aanvulling wordt ook betrokken in de voordracht van Gedeputeerde Staten en Provinciale
Staten.
In 2014 gaat het werk verder. Hierbij zullen VGG en de provincie Groningen zo mogelijk – elk vanuit
de eigen rollen en verantwoordelijkheden – blijven samenwerken.

Met vriendelijke groet,
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Bijlage: ‘Bestuurlijke Herindeling Groningen – Rapportage en advies van de makelaars’

