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Betreft: Gemeentelijke herindeling G7 gemeenten 

Geacht college. 

nc 
Via de media bereikten ons berichten dat de gesprekken tussen de zogeheten G7-gemeenten, de 
herindelingen betreffende, zijn afgebroken. Dit bericht heeft ons verrast, omdat u tijdens de 
bespreking van uw brief "Bestuurlijke organisatie, stand van zaken gemeentelijke herindeling en 
taak- en roldiscussie (12 Januari 2016)" in de laatste vergadering van de commissie Bestuur, 
Financiën en Veiligheid (3 februari 2016), aangaf de ontwikkeling met vertrouwen tegemoet te zien. 

U deelde met ons de opvatting dat de problematiek van de mijnbouwschade bovenop de al 
bestaande krimp de urgentie van versterking van het lokale bestuur in het gebied onderstreept. 
Daarbij gaf u aan dat de door u benoemde procesbegeleider Juist vanwege deze urgentie was 
aangesteld en dat het zaak was om de "broedende kip" niet te storen in deze fase van het overleg 
tussen de betrokken gemeenten. Nu (b)lijkt de kip te zijn uitgebroed en daarom stellen wij u de 
volgende vragen: 

1. Bent u op de hoogte van het staken van de gesprekken over de zogenoemde supergemeente 
op het Hoogeland en kunt u ons nader over de stand van zaken informeren? 

2. Bent u, alles overziende, tevreden met de resultaten van uw beleid om de druk van de ketel 
te halen en de ontwikkeling zoveel mogelijk van "onderop" te doen plaatsvinden? Kunt u uw 
antwoord toelichten en daarbij ook de ontwikkelingen elders in de provincie betrekken? 

3. Vindt u dat de belangen van de inwoners van de G7-gemeenten gediend worden door een 
eventuele bestuurlijke stagnatie bij de beoogde versterking van het lokale bestuur in het 
gebied? 

4. Welke bestuurlijke configuratie acht u het meest wenselijk om de problematiek van de 
mijnbouwschade bovenop de al bestaande krimp het hoofd te bieden? 

5. Welke vervolgstappen bent u voornemens te zetten, al dan niet in samenwerking met de 
Vereniging van Groninger Gemeenten? 

6. Welke wettelijke mogelijkheden staan u ter beschikking als er een stagnatie dreigt? 

7. Staat u in contact met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over deze 
kwestie en, zo Ja, waaruit bestaat dit contact dan en wat beoogt u daarmee te bereiken? 

Met vriendelijke groet. 
Namens de PvdA Statenfractie 

Romke Visser 
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