
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 18 november 2020

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Verzamelbesluit 3 Herindeling

Verzamelbesluit 3 Herindeling

Bijlage 1 - Geldend te verklaren voorschriften

Bijlage 2 - Vervallen te verklaren voorschriften

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Karin van Engelenhoven – 050 367 7640

Korte samenvatting:
In verband met de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 dienen gemeentelijke voorschriften 

van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer en Groningen vóór 1 januari 2021 te zijn 

geharmoniseerd. Met dit voorstel vraagt het college u een aantal geldend te verklaren voor het 

gehele gebied van de nieuwe gemeente Groningen (deze voorschriften vindt u in bijlage 1). 

Daarnaast vraagt het college u in te stemmen met het intrekken van een aantal voorschriften (deze 

vindt u in bijlage 2). 

De in dit verzamelbesluit opgenomen voorschriften van de voormalige gemeenten Haren, Ten Boer 

en Groningen verschillen niet of nauwelijks, danwel bestaan in alle drie gemeenten. De inwoners van 

de gemeente Groningen zullen na inwerkingtreding van de in dit verzamelbesluit opgenomen 

voorschriften geen of weinig verschil zien.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X ja 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Verzamelbesluit-3-herindeling.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Vervallen-te-verklaren-voorschriften.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Geldend-te-verklaren-voorschriften.pdf


zo ja, namelijk: de regelingen moeten ivm de gemeentelijke herindeling vóór 1 januari 2021 

te zijn geharmoniseerd.

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

o Besluitvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform 

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Agendering als conformstuk in meningsvormende bijeenkomst met gelegenheid tot stellen van 

enkele vraag of het maken van enkele opmerking, met als doel agendering als conformstuk in 

besluitvormende vergadering.

Nadere informatie
…
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