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Voorgesteld raadsbesluit
De raad besluit:
I.
II.

voor zover het zijn bevoegdheid betreft het besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke
Regeling Meerstad vastte stellen en in werking te laten treden op 11 juni 2015;
dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

Samenvatting
xx
Het college stelt voor in te stemmen met het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad om de bestuursstructuur van de GR Meerstad te wijzigingen in een college GR
Meerstad. Een vereenvoudiging is gewenst aangezien de taken en bevoegdheden zijn afgenomen door de
aanpassing van de regeling in 2011. Met een college GR blijft het bindende karakter van de bestuurlijke
samenwerking intact. De gemeenteraden van beide gemeenten worden geinformeerd via bijeenkomsten
georganiseerd door Bureau Meerstad.

B&W-besluit d.d.: 07-04-2015

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Hierbij ontvangt u het voorstel tot wijziging van de bestuursstructuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Meerstad met bijbehorend voorstel tot wijziging van de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GR Meerstad).
In de bijgevoegde brief van het Dagelijks Bestuur GR Meerstad wordt uiteengezet dat de gewijzigde taken
en bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur aanleiding zijn het bestuur te wijzigen in een college GR. Dit college, bestaande uit twee wethouders van beide gemeenten en de voorzitter,
draagt zorg voor de afstemming tussen de colleges van beide gemeenten betreffende de openbare voorzieningen en het beheer van het gebied.
Deze samenwerking krijgt de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie overeenkomstig de mogelijkheid
die op basis van de Wet gmeenschapplijke regelingen in 2014 is geintroduceerd.
In de evaluatie van de opzet van de GR Meerstad sinds 2011, en de daarop volgende afweging van de
gewenste structuur, hebben de leden van het Algemeen Bestuur aangegeven dat de behoefte aanwezig is
geinformeerd te blijven over Meerstad. Hiertoe zal in ieder geval 1 a 2 keer per jaar een informatieve
bijeenkomst voor beide gemeenteraden worden georganiseerd door Bureau Meerstad. Met een college GR
Meerstad blijft het gewenste bindende karakter van de bestuurlijke samenwerking intact.

Kader
In december 2008 hebben de raden van de gemeenten Slochteren en Groningen ingestemd met de
instelling van de GR Meerstad per 1 juli 2009. De colleges van Slochteren en Groningen hebben in de
evaluatie in 2011 voorgesteld de GR Meerstad te herzien. Besloten is dat per aug. 2011 de aangepaste GR :
de kaders vaststelt maar geen publiekrechtelijke bevoegdheden heeft, en
het gewijzigde doel is "het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen van
publieke voorzieningen in Meerstad".
Daarnaast heeft de GR Meerstad een platformfunctie in de zin dat in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen
Bestuur zaken kunnen worden geagendeerd tussen beide gemeenten die relevant worden geacht voor de
publieke kant van Meerstad. Deze samenwerking heeft voor de realisering van Meerstad z'n betekenis
aangetoond.
Met een college GR kunnen we efficient en doelgericht invulling blijven geven aan onze publieke taken in
Meerstad.
Argumenten en afwegingen
Zie brief Dagelijks Bestuur.
Maatschappellik draagvlak en participatie
Zie brief Dagelijks Bestuur.
Financiele consequenties
De gemeente Groningen draagt jaarlijks 112 duizend euro bij aan de GR Meerstad. Het DB van de
GR Meerstad geeft aan een besparing te verwachten op de kosten van de GR Meerstad (zie brief DB in de
bijiage). Op dit moment kan de omvang van de besparing nog niet goed worden ingeschat. De financiele
gevolgen voor de bijdrage van de gemeente Groningen worden meegenomen in de begroting voor 2016 en
de jaarrekening 2015.

Overige consequenties
Geen.
Vervolg
De regeling wordt van kracht na vaststelling van de wijziging door beide gemeenteraden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink
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BI.JUGE '
Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad 2015
I.

In artikel 1, lid 1 en 2 en in artikel 3 en artikel 10 wordt openbaar lichaam vervangen door
bedrijfsvoeringsorganisatie;

II.

Het hoofdstuk over algemeen bestuur komt te vervallen, waar verder in de tekst algemeen
bestuur stond wordt dit nu vervangen door het bestuur (nu nog het DB);

III.

Artikel 17 k o m t t e luiden:
1. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval
voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan
gedeputeerde staten.

IV.

Artikel 20 komt te luiden:
1.

2.
3.
4.

Het bestuur zendt de concept-jaarrekening toe aan de raden. Bij de jaarrekening
wordt een verslag gevoegd van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de
jaarrekening, ingesteld door de door het algemeen bestuur aangewezen
registeraccountant als bedoeld in artikel 23.
De raden kunnen binnen zes weken na toezending van de jaarrekening het bestuur
van hun gevoelen doen blijken.
Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop
deze betrekking heeft.
Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in
ieder geval voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening
betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

V.

Artikel 17 betreffende inliehtingen en verantwoording aan het algemeen bestuur komt te
vervallen;

VI.

Overgangsrecht
Aanvragen en verzoeken die zijn ingediend bij de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
voor de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling worden afgehandeld door het
bestuursorgaan dat na de inwerkingtreding van deze wijzigingsregeling bevoegd
bestuursorgaan is, met inbegrip van inspraak, bezwaar, beroep en hoger beroep. Dit geldt
tevens voor andere publiekrechtelijke procedures.

VII.

Deze regeling treedt in werking op 11 juni 2015.

Aldus besloten:
in hun gezamenlijke vergadering van het college en de burgemeester van <datum>,

De burgemeester
Peter den Oudsten
en,

de burgemeester,
Peter den Oudsten

de secretaris,
Peter Teesink

in haar raadsvergadering van <datum>,

de voorzitter,
Peter den Oudsten

de griffier,
Ton Dashorst

Gemeenschappelijke Regeling "Meerstad"
De Raden, de Colleges van burgemeester en wethouders en de Burgemeesters van de gemeenten
Groningen en Slochteren, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn.
Overwegende:
- dat de gemeenten Groningen en Slochteren reeds ter zake van een verdere ontwikkeling,
realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling Meerstad samenwerken in de rechtsvorm van een
publiek-privaatrechtelijke samenwerking genaamd Grondexploitatie Maatschappij Meerstad;
- dat genoemde gemeenten het verder wenselijk achten in dit kader samen te werken daar waar het
hun publieke taken betreft;
- dat genoemde gemeenten hebben besloten met inachtneming van de Wet Gemeenschappelijke
RegeUngen een bedrijfsvoeringsorganisatie "Gemeenschappelijke RegeUng Meerstad" aan te
gaan;
- dat de genoemde gemeenten het noodzakelijk achten de regeling vast te stellen conform de
hiema volgende tekst;
- dat naast deze gemeenschappelijke regeling er overeenkomsten zullen worden gesloten en
nadere afspraken zullen moeten worden gemaakt ter uitvoering van het in deze
gemeenschappelijke regeling bepaalde,
Gelet op:
de bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;
Besluiten:
De bedrijfsvoeringsorganisatie voor de gemeenschappelijke regeUng Meerstad vast te
stellen volgens de hiema volgende tekst.
1 ALGEMENE BEPALINGEN
Begrippen
Artikel 1
1. Jn deze regeling wordt verstaan onder:
a) het project: het project Meerstad:
b) de deelnemende gemeenten: de gemeenten Groningen en Slochteren;
c) de raden: de raden van de deelnemende gemeenten;
d) Gemeenschappelijke Regeling Meerstad: de bedrijfsvoeringsorganisatie als
bedoeld in artikel 3;
e) het taakgebied: het gebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie zoals omschreven in
artikel 3, lid 3;
f) pubUeke voorzieningen: voorzieningen van (gemeentelijke) overheidszijde geregeld met een
algemeen nut, zoals (maar niet uitsluitend) scholen, multifunctionele centra, sportvelden en
bibliotheken.
g) het bestuur: het bestuur als bedoeld in de artikelen 7-10;
h) de voorzitter: de voorzitter als bedoeld in de artikelen 11-12;
i) de secretaris: de secretaris als bedoeld in de artikelen 13-15.
2. Daar waar in deze regeling artikelen en bepalingen van enige wet of andere regeling van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, dienen in die artikelen in plaats van "de
gemeente", "de raad", "het college van burgemeester en wethouders" en "de burgemeester" te
worden gelezen onderscheidenlijk: "de bedrijfsvoeringsorganisatie" "het bestuur" en "de
voorzitter".

Duur
Artikel 2
1. De regeling is van tijdelijke aard en is van kracht gedurende de realisatie van Meerstad.
2. De regeling zal in overleg met de betrokken gemeenten bepalen op welk moment bepaalde taken
en bevoegdheden aan de betrokken gemeenten zullen worden overgedragen.

Bedrijfsvoeringsorganisatie
Artikel 3
1. De deelnemende gemeenten richten bij deze regeling een bedrijfsvoeringsorganisatie op als
bedoeld in artikel 8, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De bedrijfsvoeringsorganisatie is genaamd "Gemeenschappelijke Regeling Meerstad" en is
gevestigd te Groningen/Slochteren.
3. Het taakgebied van de bedrijfsvoeringsorganisatie is gelijk aan het gebied zoals is aangeduid op
de in bijiage I opgenomen kaart.
II DOEL, TAKEN
Doel
Artikel 4
Deze regeling heeft als doel het nemen van besluiten over de beleidskaders voor het ontwikkelen
van publieke voorzieningen in Meerstad.
Taak
Artikel 5
1. De Gemeenschappelijke Regeling Meerstad oefent haar functie uit binnen het taakgebied als
bepaald in artikel 1, in samenhang met artikel 3, derde lid; en binnen de in artikel 4 vastgestelde
doelstelling.
2. Indien tijdens de voortgang van het project Meerstad mocht blijken dat het noodzakelijk is dat er
taken en bevoegdheden aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad moeten worden
overgedragen, kunnen de betrokken gemeentelijke bestuursorganen daartoe, in overleg met het
bestuur, een afzonderlijk besluit nemen.

Ill INRICHTING
Organen
Artikel 6
De organen van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad zijn:
a) het bestuur;
b) de voorzitter.
I l l B HET BESTUUR
Bestuur: samenstelling
Artikel 7
1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter als bedoeld in artikel
11 e.v. en twee andere leden door en vanuit de colleges te benoemen.
2. Ieder der deelnemende gemeenten is in het bestuur vertegenwoordigd met twee leden die ook
deel uitmaken van het college van burgemeester en wethouders van de betreffende deelnemende
gemeente.

Bestuur: einde lidmaatschap
Artikel 8
1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt van rechtswege doordat om welke reden dan
ook het betreffende lid geen deel meer uitmaakt van het college van burgemeester en
wethouders.
2. De leden van het bestuur treden af op de dag, waarop de zittingsperiode van het college
afloopt. Zij blijven daama hun functie waamemen tot het moment waarop hun opvolgers
zijn aangewezen.
Bestuur: werkwijze en besluitvorming
Artikel 9
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van het bestuur dit nodig
acht, zulks onder de sehriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Voor zover deze regeling niets anders bepaalt, kan het bestuur zijn werkzaamheden verdelen
over de leden. Artikel 168 Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. In de vergadering van het bestuur heeft ieder lid een stem.
4. In de vergadering van het bestuur kan alleen worden beraadslaagd of besloten, indien ten
minste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is, mits beide gemeenten zijn
vertegenwoordigd.
5. Besluiten kunnen door het bestuur slechts met volstrekte meerderheid van stenmien worden
genomen, tenzij in deze regeling anders wordt bepaald.
6. Het bestuur kan deskundigen, uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van
informatie en advies.
Bestuur: taken en bevoegdheden
Artikel 10
Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren:
a) het bestuur van de Gemeenschappelijke RegeUng Meerstad te voeren, voor zover de voorzitter
hier niet mee is belast;
b) het voorberelden van al hetgeen aan de colleges en/of de raden ter overweging en
beslissing zal worden voorgelegd, ieder voor zover zijn bevoegdheid reikt;
c) het behartigen van de belangen van de bedrijfsvoeringsorganisatie bij andere overheden,
instelUngen, bedrijven of personen waarmee contact, overleg of samenwerking in het belang
van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad is;
d) de zorg voor de archiefbescheiden;
e) de zorg voor het informeren van de raden en colleges van de deelnemende gemeenten omtrent de
werkzaamheden en de voortgang van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad;
f) het beheer van de gelden van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad, in het bijzonder van
die als bedoeld in artikel 17.

I l l CDE VOORZITTER
Voorzitter: benoeming
Artikel 11
1. Het bestuur benoemt uit zijn midden de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter vande
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad voor de duur van een coUegeperiode met
inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
2. Bij afwezigheid wordt de voorzitter vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
Voorzitter: taken en bevoegdheden
Artikel 12
1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.
2. De voorzitter draagt zorg voor een spoedige afhandeling van zaken.
3. De voorzitter tekent alle stukken die van het bestuur uitgaan.
4. De voorzitter vertegenwoordigt de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad in en buiten rechte.
IV DE SECRETARIS
Secretaris: benoeming
Artikel 13
1. Het bestuur benoemt een secretaris, die zal worden belast met de dagelijkse leiding van de
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad.
Secretaris: taken en bevoegdheden
Artikel 14
1. De secretaris zorgt voor de verslaglegging van de vergaderingen van het bestuur. Deze
verslagen worden in de eerstvolgende vergadering van het bestuur ter vaststelling
aangeboden.
2. De secretaris ondertekent mede alle stukken die van het bestuur uitgaan.
3. De secretaris ziet toe op een goede voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden
genoemd in artikel 5.
Artikel 15
Indien voor een adequate vervulling van de taken tijdelijke ondersteuning noodzakelijk is, kan de
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad gebruik maken van de ambtelijke diensten van de
deelnemende gemeenten dan wel van de diensten van derden. De secretaris doet daartoe - in overleg
met de deelnemende gemeenten - een voorstel aan het bestuur.

V FINANCIELE BEPALINGEN
Inkomsten
Artikel16
De inkomsten van Gemeenschappelijke Regeling Meerstad bestaan uit:
a) de daartoe in de begrotingen van de deelnemende gemeenten gereserveerde middelen en
afdrachten;
b) de door derden aan de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad beschikbaar gestelde middelen.
Begroting
Artikel 17
1. Het bestuur stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.
2. Het bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 1
augustus van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde
staten.
Artikel 18
1. Het bestuur zendt de ontwerp-begroting toe aan de raden van de deelnemende gemeenten.
2. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van de besturen van de deelnemende gemeenten voor
een ieder ter inzage gelegd en, tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar gesteld.
Artikel 190, tweede en derde lid van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.
3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het bestuur hun zienswijze over de
ontwerpbegroting naar voren brengen.
4. Nadat de begroting is vastgesteld, zendt het bestuur zo nodig de begroting aan de raden van de
deelnemende gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren
kunnen brengen.
5. Het bepaalde in de leden 1 t/m 4 van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot
wijziging van de begroting.
Kosten
Artikel 19
1. De begroting van Gemeenschappelijke Regeling Meerstad omvat de in het komende jaar te
verwachten kosten, onder meer bestaande uit de kosten van de secretaris en verdere
ondersteuning.
2. De uit te voeren werkzaamheden en de daeirmee gemoeide kosten, als in dit zirtikel bedoeld,
zullen jaarlijks door het bestuur worden vastgesteld en ter advisering worden voorgelegd
aan de betrokken raden.
Jaarrekening
Artikel 20
1. Het bestuur zendt de concept-jaarrekening toe aan de raden.
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Bij de jaarrekening wordt een verslag gevoegd van het onderzoek naar de deugdelijkheid van de
jaarrekening, ingesteld door de door het algemeen bestuur aangewezen registeraccountant als
bedoeld in artikel 23.
De raden kunnen binnen zes weken na toezending van de jaarrekening het bestuur van hun
gevoelen doen blijken.
Het bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze
betrekking heeft.
Het bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval
voor 15 juli van het jaar volgende op het jaar, waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan
gedeputeerde staten.
Resultaten
Artikel 21
1. Het bestuur kan besluiten de blijkens de j aarrekening behaalde negatieve resultaten geheel
of ten dele:
a) af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;
b) voor 65% ten laste te brengen voor de gemeente Slochteren en voor 35% voor de gemeente
Groningen.
2. Het bestuur kan besluiten de blijkens de j aarrekening behaalde positieve resultaten geheel of
ten dele:
a) te bestemmen voor een egalisatiereserve;
b) voor 65% uit te keren aan de gemeente Slochteren en voor 35% uit te keren aan de gemeente
Groningen.
Bijzondere verplichting deelnemende gemeenten
Artikel 22
De deelnemende gemeenten zijn verplicht ervoor zorg te dragen dat de Gemeenschappelijke
Regeling Meerstad te alien tijde over voldoende middelen beschikt om aan al haar verplichtingen
jegens derden te kunnen voldoen; in dit geval gelden deze schulden als verplichte uitgaven ex artikel
193 Gemeentewet, die de gemeenten op de begroting moeten plaatsen.
Financien algemeen
Artikel 23
Met betrekking tot het financieel beleid, de regels voor het financieel beheer, de inrichting van de
financiele organisatie en de controle zijn de artikelen 212 tot en met 215 Gemeentewet van
overeenkomstige toepassing, met uitzondering van artikel 213a Gemeentewet.

11

VI ARCHIEF
Archief
Artikel 24
1. Het bestuur draagt, met in achtneming van de bepalingen van de Archiefwet, zorg voor de
archiefbescheiden.
2. De secretaris is belast met de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden.
3. Het bestuur wijst een archiefbewaarplaats aan ten behoeve van de op grond van de
Archiefwet over te brengen archiefbescheiden.
VII TOETREDING, UITTREDING, WDZIGING EN OPHEFFING
Toetreding
Artikel 25
1. Toetreden tot deze regeling van andere publiekrechtelijke rechtspersonen is mogelijk, mits de
betrokken bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten dazirmee instemmen.
2. Bij toetreding van een andere publiekrechtelijke rechtspersoon, niet zijnde een gemeente, dient
steeds waar in de regeling sprake is van "raad", "college van burgemeester en wethouders"
respectievelijk "burgemeester" te worden gelezen de binnen de toetredende publiekrechtelijke
rechtspersoon functionerende vergelijkbare bestuursorganen, een en ander binnen de kaders van
de artikelen 93 en 96 Wet gemeenschappelijke regelingen.
Uittreding
Artikel 26
1. Uittreding uit deze regeling is mogelijk indien de betrokken bestuursorganen van de betreffende
gemeente daartoe besluiten.
2. De uittreding gaat in op een januari van het vierde jaar volgende op dat waarin het besluit tot
uittreding onherroepelijk is geworden.
3. Het bestuur regelt de financiele gevolgen, alsmede de overige gevolgen v£in de
uittreding.
Wijziging
Artikel 27
Deze gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij een daartoe strekkend besluit van de
daartoe bevoegde bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten.
Opheffing
Artikel 28
1. Deze gemeenschappelijke regeling k£in worden opgeheven door een daartoe strekkend besluit
van de betrokken bestuursorganen van de deelnemende gemeenten.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van de gemeenschappelijke regeling.
3. De deelnemende gemeenten Slochteren en Groningen zijn, onafhankelijk van hun status ten tijde
van de vereffening, verantwoordelijk en aansprakelijk voor respectievelijk 65 en 35%.
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EX EXTERN KLACHTRECHT
Artikel 29
1. In overeenstemming met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 10 vierde lid
van de Wet gemeenschappelijke regelingen, kan een ieder een klacht, zijnde een verzoekschrift
zoals bedoeld in art. 9:18, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht, indienen over een
gedraging, in de uitoefening van zijn functie, van
a. een bestuursorgaan van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad of;
b. een voor de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad werkzame ambtenaar of;
c. een daarmee op grond van diens werkzaamheid gelijk te stellen persoon, inclusief hij die op
basis van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is voor de
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad.
2. De behandeling van klachten als bedoeld in het eerste lid is opgedragen aan de gemeentelijke
Ombudsman van de gemeente Groningen.
X SLOT - EN OVERGANGSBEPALING
Artikel 30
1. De onderhavige gemeenschappelijke regeling Meerstad treedt in werking na bekendmaking van
de regeling.
2. De secretaris van de gemeenschappelijke regeling Meerstad draagt zorg voor het inzenden
van de onderhavige gemeenschappelijke regeling Meerstad aan gedeputeerde staten van
Groningen.

Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
Hoofdweg 10a, 9621 AL Slochteren
Postbus 13, 9620 AA Slochteren
Telefoon: 0598-425593

Aan de raad van de gemeente Groningen
Postbus 20001
9700 PB Groningen

Van

Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Plaats/datum

Slochteren, 25 maart 2015

Ons kenmerk:

2015/01

Steller:

Y.H. Goedhart-Otten

Bijiage:

Div

Onderwerp:

Voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Meerstad
met bijbehorend voorstel tot wijziging van de tekst van de
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u het voorstel tot wijziging van Gemeenschappelijke Regeling
Meerstad met bijbehorend voorstel tot wijziging van de tekst van de
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad (GR Meerstad).
Aanleiding
In de vergadering van het AB van afgelopen december 2014 is de voorkeur
uitgesproken voor een lichtere variant voor de GR Meerstad. De wederzijdse
verantwoordelijkheden zijn met het verstrijken van de tijd behoorlijk gewijzigd.
Sinds de wijziging van de GR in 2011 neemt het AB immers geen besluiten meer
die dezelfde democratische controle vereisen als toen beide gemeenten nog
gedeelde verantwoordelijkheid hadden voor de ontwikkeling van het gebied. De
verhouding tussen de ontwikkeling van publieke voorzieningen en het beheer
ervan, kan ook goed worden vastgelegd en gehandhaafd door middel van
bestuurlijke afspraken tussen beide colleges. Daarom heeft het AB zich
uitgesproken voor het wijzigen van de GR Meerstad naar een college
Gemeenschappelijke Regeling. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de variant die
de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kent als de zogenaamde
bedrijfsvoeringsorganisatie waaraan alleen de colleges deelnemen. Dit is de enige
passende optie die de Wgr hiervoor biedt.
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Argumenten
Omdat er niet langer sprake zal zijn van een geleed bestuur en het AB met deze
wijziging komt te vervallen, moet hiervoor ook de tekst van Gemeenschappelijke
regeling worden aangepast. In de bijiage is aangegeven welke wijzigingen er zijn
gedaan in de tekst. De tekst is verder niet inhoudelijk gewijzigd. De
bevoegdheden die eerder bij het AB lagen gaan nu over naar het DB, dat na deze
wijziging het bestuur zal worden genoemd. Daarnaast zal na definitieve
instemming van de raden met de voorgestelde wijziging van de GR Meerstad het
Reglement van Orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur komen te
vervallen omdat er dan geen Algemeen Bestuur meer is.
Financiele gevolgen
Deze wijziging van de GR Meerstad gaat een besparing opleveren. Er hoeven
geen openbare vergaderingen van het AB meer plaats te vinden. Dit is op zich
zelf al een besparing in tijd en geld. Maar daarnaast kan ook de website voor de
GR Meerstad worden vereenvoudigd. De financiele gevolgen worden
meegenomen in de begroting voor 2016 en de jaarrekening 2015 voor de GR
Meerstad.
Communicatie
Er zal zorgvuldig moeten worden gecommuniceerd over deze wijziging van de GR
Meerstad. Hierbij zullen de verschillende communicatie-afdelingen worden
betrokken.
Voorstel
Het voorstel is daarom om
•
in te stemmen met de wijziging van de huidige GR Meerstad naar een
bedrijfsvoeringsorganisatie in de zin van de Wgr;;
• De gewijzigde concept tekst van de GR Meerstad vast te stellen;
• Vast te stellen dat het reglement van orde voor de
vergaderingen van het AB komt te vervallen.

Tot slot
Wij zenden deze brief uiteraard ook aan de raad van Slochteren. Wij gaan er
vanuit u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Meerstad,

dhr. C.C.W. van den Akker,
secretaris

Bijiage overzieht van de wijzigingen tekst GR Meerstad
•
•
•
•
•
•

De term openbaar lichaam is conform de WGR vervangen door de term bedrijfsvoeringsorganisatie
Het hoofdstuk over algemeen bestuur is vervallen, waar verder in de tekst algemeen bestuur stond is
dit nu vervangen door het bestuur (nu nog het DB)
Het bestuur stelt de begroting en de jaarrekening vast in plaats van het AB
Het artikel over inliehtingen en verantwoording aan het AB is vervallen
Waar stond voor de duur van de raadsperiode is dit nu vervangen door voor de duur van de
coUegeperiode
De geschillenregeling is vervallen, de externe klachtenregeling is wettelijk verplicht en blijft bestaan
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Meerstad
oveczichtskaart met:
- gemeentegrenzen,
- expkHtatlegrenzen,
- en het taakgebied van de Gemeenschappelijke
Regeling Meerstad.
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Besluit
De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Groningen maken bekend:
dat zij in hun vergadering van <raadsdatum> , besluitnummer respectievelijk de gemeenschappelijke
vergadering van <collegedatum> , besluitnummer
, besloten hebben een wijziging
Gemeenschappelijke Regeling Meerstad vast te stellen.
Door de wijziging wordt de bestuursstmctuur van de GR Meerstad veranderd in een college GR
Meerstad. Dit college, bestaande uit de voorzitter en twee wethouders van de gemeente Slochteren en
van de gemeente Groningen, draagt zorg voor de afstemming tussen de colleges van beide gemeenten
betreffende de openbare voorzieningen en het beheer van het gebied. Een vereenvoudiging is gewenst
aangezien de taken en bevoegdheden zijn afgenomen door de aanpassing van de regeling in 2011.
Tevens heeft het college besloten het reglement van orde voor de vergaderingen van het AB in te
trekken.
Inwerkingtreding en inzage
Dit besluit treedt in werking op 11 juni 2015. Op deze datum treden ook de vereiste besluiten van de
gemeente Slochteren in werking.
Dit besluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgba£ir bij het Gemeentelijk
hiformatie Centmm (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen:
open op maandag van 13.00-16.00 uur, dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur, op donderdag
ook van 18.00- 20.00 uur.

