
Voorbereidingsmemo
 conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 15 december 2021

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Middelen ten behoeve van versterken vertrouwen lokale democratie (raadsvoorstel 13/12/21)

Middelen-aardbevingsgemeenten-t-b-v-versterken-vertrouwen-lokale-democratie 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Josine Spier (raadsgriffier), josine.spier@groningen.nl, 050 367 6763

Korte samenvatting:
Beseffende dat de raden en de griffies in de aardbevingsgemeenten extra onder druk staan en raden 

een ingewikkelde positie hebben in het herstel van vertrouwen van inwoners, heeft de minister in 

2020 middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van het versterken van hun 

volksvertegenwoordigende rol. Deze middelen waren bedoeld om als raden (extra) te kunnen 

investeren in de relatie met de inwoners en in de eigen positie binnen onder andere de 

aardbevingsproblematiek. Kort voor het kerstreces van 2020 heeft een gesprek plaatsgevonden 

tussen een delegatie van griffiers en BZK waaruit bleek dat voortzetten van inzet van extra middelen 

aan de orde was, maar via een andere route dan voor 2020 het geval was. Vanuit gesprekspartner 

BZK werd daarbij verwezen naar de Bestuurlijke afspraken versterking Groningen (BAVG) van begin 

november 2020. De griffiers is verzocht in overleg te treden met de gemeentesecretarissen om 

vanuit dit budget gelden voor de raden te bestemmen. Vanuit dit verzoek dat ondersteund is door de 

respectievelijke presidia/fractievoorzittersoverleggen zijn de griffiers in overleg getreden met de 

gemeentesecretarissen. Het resultaat is dat de gemeenteraden van deze gemeenten aanspraak 

kunnen maken op 4% van het door de gemeente ontvangen bedrag uit het organisatiebudget 

behorende bij de BAVG voor de periode 2021-2024. Dit budget is bedoeld met het doel om als raden 

voor een periode van 4 jaar (extra) te kunnen investeren in herstel van vertrouwen in de lokale 

politiek en het versterken van de positie van de gemeenteraad.

Vermeld op LTA?
X nee

Deadline?
X nee

Doel van de activiteit
X Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X conform, is reeds akkoord bevonden door presidium

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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