
PPM/ ^ 

® 6 OKT, 2015 

D66 
Groningen, 16 september '15 

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Inrichting van de Nationaal Coördinator Groningen 

De Overheidsdienst Groningen (OG) - beter bekend onder de naam Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) - is een samenwerkingsverband tussen de twaalf gemeenten in het 
aardbevingsgebied, de provincie Groningen en de Rijksoverheid. De NCG is per 1 Juni 2015 
van start gegaan. Momenteel werkt de NCG aan het meeijarenprogramma 
'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'. Tegelijkertijd wordt momenteel de personele 
invulling van de overheidsdienst georganiseerd. Voor functies binnen de overheidsdienst 
kunnen werknemers van de twaalf gemeenten, de provincie Groningen en de Rijksoverheid 
(praktisch: het ministerie van Economische Zaken) solliciteren. Hierover hebben Statenleden 
Geert Kamminga en Tim Zwertbroek (D66) de volgende vragen: 

1) Wat is de voortgang van de opbouw van de organisatie van de NCG? 

2) Er zullen circa 100 medewerkers in dienst treden van de NCG. Een groot deel hiervan 
zal in Groningen aan het werk gaan. Kan GS - of de NCG - een geanonimiseerd 
overzicht geven van de vorige werkgever van alle nieuwe werknemers? Anders 
gezegd: hoeveel van de nieuwe werknemers zijn afkomstig van de twaalf 
aardbevingsgemeenten, hoeveel van de provincie Groningen en hoeveel van de 
Rijksoverheid (het ministerie van Economische Zaken)? 

3) Hoeveel van de nieuwe werknemers zijn afkomstig uit Groningen in het algemeen en 
uit het bevingsgebied in het bijzonder? 

4) Kan in aanvulling daarop ook een geanonimiseerd overzicht gegeven worden van het 
functieprofiel dat de verschillende werknemers (met de verschillende vorige 
werkgevers) gaan vervullen? 

5) Groningers kennen de situatie en de urgentie ervan in het aardbevingsgebied beter dan 
wie dan ook. Deelt u de mening dat deze kwalificaties een belangrijke rol moeten 
spelen bij de werving van mensen voor de overheidsdienst? Zo nee, waarom niet? Zo 
Ja, bent u bereid om dit onder de aandacht te brengen bij de NCG? 

In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Geert Kamminga Tim Zwertbroek 
Statenlid D66 Provincie Groningen Fractievoorzitter D66 Provincie Groningen 


