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PvdA - schriftelijke vragen naar aanleiding van rapport Kort 
veur de Kop - een tussenbalans 

Geachte mevrouw Stolk, 

Via uw brief van 7 april 2016 heeft u schriftelijke vragen gesteld over het rapport "Kort voor de Kop" van de 
gebiedsregisseurs Kremer en Middel. Wij beantwoorden uw vragen als volgt: 

1. Hoe beoordeelt u het rapport? Onderschrijft u de conclusies en aanbevelingen van het rapport? 

Antwoord: Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in het rapport. Het onvermogen in Oost-Groningen 
om samen te werken en daarnaast ook andere tekortkomingen zijn duidelijk op papier gezet. 

Wij kunnen ons vinden in de aanbeveling om te kiezen voor een aanpak waarbij de politiek meer 
ruimte geeft aan 'doeners' uit het bedrijfsleven die heel praktisch mensen aan werk helpen. Daar 
waar de samenwerking tussen gemeenten onder spanning staat, erkennen wij de noodzaak die de 
gebiedsregisseurs naar voren brengen in hun rapport om gezamenlijk en eensgezind de schouders 
eronder te zetten. 

2. Is GS het met de gebiedsregisseurs eens dat het gebrek aan voortgang in het gemeentelijke 
herindelingsproces de uitvoering van het "Akkoord van Westerlee" vertraagt en daarmee 
belemmerend werkt voor het uitvoeren van werkgelegenheidsplannen in de regio? 

Antwoord: Gemeenten in Oost-Groningen onderkennen allen dat er stevige gebiedsopgaven zijn 
die opschaling en samenwerking noodzakelijk maken. Dat proces is opgestart en loopt daarmee in 
de tijd parellel aan de uitvoering van het Akkoord van Westerlee. Uit gesprekken en andere 
contacten met de gemeenten is ons niet gebleken dat het remmend werkt. Vanzelfsprekend zullen 
wij daar aandacht voor houden. 

3. Hoe ziet GS haar rol in dit geheel? Welke acties gaat GS richting alle partijen (betrokken gemeenten, 
rijksoverheid, betrokken externe partijen en ondernemers, NOM, Economie Board) in gang zetten 
om het welslagen van het Akkoord van Westerlee en de afspraken in 'Kop d'r veur' te waarborgen? 

Antwoord: Wij hebben begin 2016 de door ons aangestelde regisseurs Middel en Kremer de 
opdracht gegeven de aanbevelingen van de Commissie Van Zijl inhoud te geven. 
Tijdens een overleg in Winschoten (25 april jl.), waarbij ale relevante partijen aanwezig waren, is 
gesproken over o.a. de uitvoering van het "Akkoord van Westerlee". Hier is overeenstemming bereikt 
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4. 

over de wijze waarop de gemaakte afspraken voor de zomervakantie moeten worden omgezet in 
een concreet actieplan. Er komt een kernteam van zes personen, bestaande uit de twee 
gebiedsregisseurs en de voorzitters en directeuren van de sociale werkvoorzieningsbedrijven 
Synergen en Wedeka. Zij moeten er op toezien dat er een business-case voor een werkbedrijf in 
Oost-Groningen op tafel komt te liggen. 

Uitgangspunt is hierbij dat Synergen en Wedeka samen opgaan in dit werkbedrijf. Hier komt het 
werkgevers-servicepunt, een helder en centraal aanspreekpunt voor alle ondernemers uit de regio. 
Ook de huidige TDC's (training en diagnose centra) die belangrijk zijn voor het contact tussen 
werkzoekenden en bedrijven met vacatures, worden als werkwijze in deze nieuwe 
uitvoeringsorganisatie ondergebracht. Tot slot is dit werkbedrijf verantwoordelijk voor de organisatie 
van beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel in de oude als de nieuwe vorm. 

Hoe ziet GS de rol van de gebiedsregisseurs? Ziet GS voor hen een rol in het vervolg van de 
uitvoering van het Akkoord van Westerlee? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties onderneemt 
GS om hen optimaal in positie te brengen? 

Zie het antwoord op vraag 3. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


