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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

In februari j l . hebben wij uw raad geinformeerd over ons besluit om de samenwerking 
met Veiligheidszorg Noord (VZN) tijdelijk te continueren tot 1 maart 2016 (brief d.d. 
25 februari 2015, ons kenmerk 4865060). Ondertussen hebben wij ons beraden op de 
wijze waarop wij onze samenwerking met VZN na deze datum willen vormgeven. 

Op 27 mei j l . hebben wij uw raad geinformeerd over het proces met betrekking tot de 
scenario's voor de inhuur van VZN. Wij hebben eerst een voorgenomen besluit 
genomen dat wij begin September 2015 aan uw raad zullen toelichten. Onderstaand 
informeren wij u over ons voorgenomen besluit. 

Voorgenomen besluit 
Wij hebben het voornemen om uiterlijk per 1 maart 2016 de samenwerking met VZN 
te beeindigen. Dat betekent dat alle taken die nu door VZN worden uitgevoerd, voor 
deze datum worden overgedragen aan de gemeente Groningen. 

Daarbij hebben wij VZN de optie voorgelegd om tot uiterlijk 1 januari 2019 de 
huidige dienstverlening met uitzondering van de gebouwenbeveiliging zonder 
aanbesteding te continueren. Mocht hierbij in de periode tussen 1 maart 2016 en 1 
januari 2019 door natuurlijk verloop ruimte ontstaan in de capaciteit van VZN, dan 
wordt deze waar mogelijk door ons op andere wijze ingevuld. 
Dit zou betekenen dat wij uiterlijk per 1 januari 2019 de verantwoordelijkheid voor de 
uitvoering van de taken die op dit moment door VZN worden uitgevoerd, overnemen. 
Daarmee wordt VZN in de gelegenheid gesteld om een nieuw businessplan te maken. 

Wij hebben VZN gevraagd om uiterlijk 15 augustus a.s. een reactie te geven op het 
voorgenomen besluit. Begin September 2015 zullen wij dit besluit, de reactie van VZN 
en onze afwegingen toelichten aan uw raad. De op- en aanmerkingen van uw raad 
zullen wij vervolgens betrekken bij onze definitieve besluitvorming, die eind 
September 2015 plaats zal vinden. 
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Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke^groet, 
thouders van Groningen, 

de burgemeelte 
Peter den Ouds 

de secretaris, 
Peter Teesink 


