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schriftelijke vragen omtrent de subsidie aan het bureau 
Berenschot voor onderzoek naar een herindelingsvariant 
Pekela, Stadskanaal en Veendam 

Geachte heer Scheffers, 

In uw brief van 15 februari jl. heeft u ons coliege enkele schriftelijke vragen gesteld, naar aanleiding van ons 
besluit op 7 februari jl. om een financiële bijdrage van € 50.000 te verlenen in de kosten voor een onderzoek 
dat door bureau Berenschot is uitgevoerd. Een onderzoek dat de gemeenten hebben laten uitvoeren met als 
doel de raden te helpen een (principe)uitspraak te doen over de herindelingsvariant Pekela, Stadskanaal, 
Veendam. 

In deze brief reageren wij graag op de door u gestelde vragen. 

1. Heeft u deze bijdrage beschikbaar gesteld naar aanleiding van een verzoek/aanvraag vanuit één 
van de betrokken gemeenten? Zo Ja welke gemeente(n) is/zijn dit. 

Ja, het college van Veendam heeft op 14 december 2016 een verzoek bij ons ingediend, mede namens de 
colleges van B&W van de gemeenten Pekela en Stadskanaal. 

2. Zijn er voorwaarden verbonden aan de beschikbaar gestelde bijdrage? Zo Ja, welke zijn dit. 

Nee, er zijn geen voorwaarden gesteld aan de financiële bijdrage die wij aan de drie gemeenten hebben 
verleend. Wij hebben alle gemeenten die ons een verzoek hebben gedaan gefaciliteerd. Uitgangspunt is dat 
de gemeenten bepalen waarvoor zij een bijdrage wensen te ontvangen. 

3. Blijft de bijdrage ook beschikbaar als er geen overeenstemming wordt bereikt over een 
herindeiingsvariant, of als door één of meerdere gemeenten wordt besloten niet tot herindeling over 
te gaan? 

Ja. 
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4. In de afgelopen jaren ontvingen wij in Januari en september een stand van zaken brief aangaande 
gemeentelijke herindeling en uw insteek hierbij. Afgelopen Januari is deze brief niet verschenen. 
Wanneer ontvangen wij van u een update over de stand van zaken met betrekking tot gemeentelijke 
herindeling en taak- en roldiscussie in onze provincie? 

Sinds onze laatste brief aan Provinciale Staten van 6 september 2016 (2016-52,449/36/A.9, BJC) hebben op 
het gebied van gemeentelijke herindeling allerlei ontwikkelingen plaatsgevonden, die in diverse debatten ook 
met de Staten zijn gedeeld. Wij zullen de balans daarvan in april a.s. opmaken en Provinciale Staten 
daarover informeren. Zoals u van ons gewend bent, zullen wij in een brief de ontwikkelingen inzake de 
gemeentelijke herindelingen in onze provincie schetsen evenals de stand van zaken in het traject 'Opgaven, 
rollen en taken' als uitwerking van de taak- en roldiscussie. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ïedepute^de Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


