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Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit:  
 

1. De voorkeur uit te spreken om vooralsnog af te zien van een herindeling; 

2. Het college opdracht te geven om met de omliggende gemeenten nadere 

afspraken te maken over een niet-vrijblijvende vorm van samenwerking en 

hierover de raad rapporteren; 

3. De provincie en de andere acht Oost-Groninger gemeenten hiervan op de 

hoogte te stellen. 

 
Inleiding en doel 
 
De discussie over versterking van de bestuurskracht duurt al enige jaren. Het 
vorig jaar februari uitgebrachte advies van de zogenaamde (zgn.) commissie 
Jansen leidde niet tot overeenstemming over de noodzaak en eventuele 
inrichting van een nieuwe vormgeving van het lokale openbaar bestuur. Ook 
een externe procesbegeleider en een aanvullend advies van de commissie 
Jansen leidde niet tot consensus hierover. Deze voortdurende discussie heeft 
geleid tot een patstelling in met name Oost-Groningen waardoor er opnieuw 
geen overeenstemming kon kan worden bereikt over de wenselijkheid en 
vormgeving van een eventuele herindeling. De uitslag van de verkiezingen in 
maart van dit jaar hebben bovendien geleid tot nuancering van de eerder 
ingenomen standpunten van enkele gemeenten. Dit alles heeft ertoe geleid dat 
de provincie het initiatief heeft genomen om te bezien of en in hoe verre in 
overleg met de gemeenten in oost-Groningen tot overeenstemming kan worden 
gekomen. Inmiddels hebben een aantal Oost-Groninger gemeenten een nader 
standpunt bepaald. Daaruit kan worden afgeleid dat het eerder door de (vorige) 
raad genomen besluit om te kiezen voor de zgn. horizontale variant en in 
principe dus te kiezen voor de A7-gemeente niet meer haalbaar is. De raad 
heeft het college gevraagd met een nader voorstel te komen met betrekking tot 
de herindeling ten behoeve van een extra raadsvergadering op 1 december. 
Vanwege de lange historie en de complexiteit van de materie zal eerst nog 
eens ingegaan worden op de context.
 
 
Achtergronden  
 

Bestuurskracht al lange tijd actueel 

Het onderwerp bestuurskracht staat al jaren in het centrum van de 

belangstelling. 

In 2008 hebben nagenoeg alle Groninger gemeenten een 

bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren naar hun bestuurskracht. Op basis 

daarvan werd afgesproken dat gemeenten zouden gaan samenwerken in 

clusters. Omdat toen al duidelijk werd dat de gemeenten Reiderland, 

Scheemda en Winschoten hun bestuurskracht zouden versterken door middel 

van een fusie, werd een dergelijk bestuurskrachtonderzoek niet nodig geacht 

voor deze gemeenten.  

 

Vanaf 2011 ontstond in toenemende mate discussie over de meerwaarde van de clustersamenwerking. 

Geconstateerd werd dat de samenwerking in clusters op onderdelen onvoldoende resultaat opleverden om 
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tegemoet te komen aan de opgaven waarvoor gemeenten zich gesteld zagen. Afgesproken werd dat elk cluster 

opnieuw een bestuurskracht onderzoek zou laten uitvoeren. Tevens werd besloten dat de resultaten daarvan door 

een onafhankelijke visitatiecommissie zouden worden beoordeeld. 

 

 

Gemeente Oldambt opnieuw niet in beeld bij bestuurskrachtonderzoek 

Onze gemeente werd wederom niet uitgenodigd om deel te nemen aan deze nieuwe bestuurskracht meting. De 

provincie en de VGG waren van mening dat met de vorming van Oldambt haar bestuurskracht al voldoende was 

versterkt. Het toenmalige college van onze gemeente was echter van oordeel dat Oldambt als tweede gemeente 

van Groningen niet achter moest blijven bij de discussies over bestuurskracht. Daarom werd de nota ‘De wijsheid 

komt uit het Oosten’ opgesteld. Daarin werd de positionering van de gemeente Oldambt nader toegelicht. Onder 

meer werd daarin gesteld dat fusie een veel krachtiger middel is om de bestuurskracht te versterken dan een 

vrijblijvend samenwerkingsverband en werden de belangrijkste ervaringen en leerpunten genoemd die zouden 

moeten worden betrokken bij nieuwe gemeentelijke fusies. 

 

 

Commissie Jansen; vraagtekens bij nieuwe herindeling Oldambt 

In 2012 werd in opdracht van de VGG en provincie Groningen de zogenaamde commissie Jansen geïnstalleerd met 

als opdracht een advies te formuleren over de meest wenselijke inrichting van het openbaar bestuur in de provincie. 

Uit de gesprekken die het toenmalige college voerde met de leden van de commissie bleek, dat de commissie in 

eerste instantie de gemeente Oldambt niet opnieuw wilde belasten met een schaalvergrotingsoperatie. Het was 

volgens de commissie in Nederland niet eerder voorgekomen dat een gemeente zo snel na een herindeling 

opnieuw werd betrokken bij een volgende herindeling. Vanuit het toenmalige college werd erop aangedrongen 

Oldambt wel te betrekken bij de discussie over herindeling. Het college wilde niet in de situatie komen dat Oldambt 

werd geïsoleerd en geen speler van betekenis zou zijn in de verdere discussies over bestuurskracht. 

 

 

Onderzoek van het CAB naar herindelingsvarianten 

Om de discussies over herindeling zoveel mogelijk te ontdoen van emotionele opvattingen heeft het toenmalige 

college het CAB in Groningen gevraagd feitelijke gegevens in kaart te brengen over de voor en nadelen van de 

verschillende herindelingsvarianten. Daarbij werden een mogelijke herindeling met de zogenaamde Eemsdelta 

gemeenten (Delfzijl, Appingedam, Loppersum, respectievelijk met en zonder de gemeente Eemsmond ), de 

gemeenten in Oost-Groningen ( Vlagtwedde, Bellingwedde, respectievelijk met en zonder Stadskanaal en Pekela) 

en met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in kaart gebracht. Uit deze analyse 

kwam naar voren dat de laatste variant verreweg de meeste meerwaarde zou opleveren. 

 

 

 Advies van commissie Jansen; opschaling naar 6 gemeenten 

De commissie Jansen concludeerde dat de samenwerking tussen de clusters van gemeenten in het algemeen te 

weinig heeft opgeleverd. De samenwerking werd als te vrijblijvend beoordeeld waarbij eigen belang veelal 

prefereerde boven het belang van de regio. Daarmee verbonden, oordeelde de commissie dat de verhouding 

tussen provincie en gemeenten zou moeten worden herzien.  

De commissie stelde voor om tot een forse schaalvergroting over te gaan. In haar visie zouden er nog 6 gemeenten 

van elk ca. 100.000 inwoners overblijven. Dit sloot aan bij het voornemen uit het nieuwe Kabinetsakkoord, waarin 

werd gesteld dat er in heel Nederland zou moeten worden overgegaan tot een opschaling naar gemeenten van ten 

minste 100.000 inwoners. In Oost-Groningen zouden dan twee gemeenten moeten worden gevormd. De gemeente 

Oldambt zou dan moeten opgaan in de nieuw te vormen gemeente Zuid-Oost Groningen waarin ook de huidige 

gemeenten Bellingwedde, Stadskanaal en Vlagtwedde zouden moeten opgaan. 

 

 

Oost-Groninger gemeenten bereiken geen overeenstemming. 

Het advies van de commissie Jansen leverde veel discussie op. In het overleg van de Oost-Groninger gemeenten 
bleek er geen overeenstemming te kunnen worden bereikt over de noodzaak van herindeling en over de aard van 
de herindeling. In navolging van de gemeente Oldambt hadden inmiddels meerdere gemeenten het CAB gevraagd 
om een feitelijke analyse. Op initiatief van Oldambt is het CAB gevraagd al deze resultaten in een samenvattend 
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advies te verwerken. Het CAB onderscheidde in haar rapportage vervolgens twee varianten, de zogenaamde 
verticale variant, waarbij de N33 als belangrijke as diende en de zogenaamde horizontale variant waarbij de A7 de 
belangrijke as vormde. In beide varianten was sprake van twee gemeenten. 
De horizontale variant bestaat uit enerzijds de zgn. A7-gemeente (Hoogezand- Sappemeer, 
Menterwolde, Slochteren en Oldambt) en anderzijds de gemeente Zuid-Oost Groningen (Bellingwedde, 
Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde). De verticale variant bestond uit enerzijds de zgn. N33-
gemeente (Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren en Veendam) en anderzijds de gemeente 
Oost-Groningen (Bellingwedde, Pekela, Stadskanaal, Vlagtwedde en Oldambt).  
 
Vervolgens werd duidelijk dat de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde voornemens waren met hun 
beide de nieuwe gemeente Westerwolde te gaan vormen. 
 
Uiteindelijk kon worden besloten om gezamenlijk een nieuwe procesbegeleider aan te stellen. Deze, de 
voormalige Commissaris van de Koning (CdK) uit Overijssel, heeft vervolgens een aantal bijeenkomsten 
belegd om uit de impasse te komen. Zijn pogingen hadden echter geen resultaat. Zowel over de 
noodzaak van herindeling als over de wijze van indeling kon geen overeenstemming worden bereikt. 
 
 
Nieuw advies commissie Jansen; sterke voorkeur voor de horizontale variant 
 
Omdat daarmee de discussie over een mogelijke herindeling opnieuw in een impasse raakte heeft de 
provincie, met instemming van de Oost-Groninger gemeenten, de commissie Jansen gevraagd een 
zwaarwegend advies te geven over het voornemen van Bellingwedde en Vlagtwedde om samen de 
gemeente Westerwolde te vormen en een voorkeur uit te spreken voor de horizontale of verticale 
variant.  
De commissie kwam met een helder advies. Zij wees de vorming van de gemeente Westerwolde af en 
sprak nadrukkelijk de voorkeur uit voor de horizontale variant. De provincie sprak van een 
doorslaggevend advies. Onze gemeente had eerder al gekozen voor de horizontale variant en 
daarbinnen dus voor de samenvoeging van Oldambt met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 
Slochteren en Menterwolde. De raad van Oldambt stemde in februari van dit jaar in met het herziene 
advies van de commissie Jansen. 
 
Ook dit herziene advies van de commissie Jansen leidde niet tot overeenstemming. De gemeenten 
Bellingwedde en Vlagtwedde hielden vast aan hun voornemen om met hun beide de gemeente 
Westerwolde te vormen en continueerden hun inmiddels in gang gezette Arhi-procedure. De overige 
Oost-Groninger gemeenten wezen in meerderheid dit initiatief af maar verkregen eveneens geen 
overeenstemming over een alternatief. 
 
 
Verkiezingen; nuancering van de noodzaak van herindeling 
 
De uitslag van de verkiezingen zorgde in de meeste Oost-Groninger gemeenten voor nieuwe politieke 
verhoudingen. In de coalitieprogramma’s werden over de noodzaak en invulling van herindeling 
genuanceerde standpunten ingenomen.  
 
Als rode draad kan daaruit in ieder geval worden opgemaakt dat niet langer zou moeten worden 
gestreefd naar gemeenten van ca 100.000 inwoners maar dat aan een kleinschaliger gemeente de 
voorkeur wordt gegeven. Inmiddels werd ook duidelijk dat het Kabinet niet langer vasthoudt aan een 
forse opschaling van gemeenten. De minister heeft meerdere keren aangegeven dat bestuurskracht ook 
kan worden versterkt door samenwerkingsverbanden en dat een gemeente van bijvoorbeeld 30.000 
inwoners ook voldoende schaalgrootte kan hebben. 
 
 
 



Initiatief van de provincie 
 

Op de laatste dag voor het aflopen van de zienswijzeprocedure met betrekking tot de voorgenomen 
vorming van de gemeente Westerwolde zette de provincie de hiervoor genoemde Arhi-procedure stop 
en gaf aan onder haar regie een poging te willen doen om uit de ontstane impasse te komen. Zij startte 
vervolgens een Open Overleg waarbij door middel van vertrouwelijke gesprekken getracht werd om tot 
overeenstemming te komen. Vanuit ons college is inmiddels tweemaal overleg gevoerd met 
Gedeputeerde Staten (CdK en de betrokken gedeputeerde). Vanuit Gedeputeerde Staten is ook overleg 
gevoerd met de (gezamenlijke) gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde en met 
de (gezamenlijke) gemeenten Pekela, Veendam, Stadskanaal, Bellingwedde en Vlagtwedde. De 
provincie heeft inmiddels een stand van zaken brief aan Provinciale Staten gezonden (met een kopie 
naar onder meer de gemeenteraden). Met betrekking tot de positie van Oldambt wordt aangegeven dat 
de provincie oog heeft voor onze positie als jonge gemeente en wordt het belang erkend van een 
krachtige samenwerking van Oldambt met andere sterke partners in de regio. 
 
 
A7 variant niet langer haalbaar. 
 
Geconstateerd moet worden dat de vorming van de A7 gemeente waarvoor Oldambt heeft gekozen niet 
langer meer als haalbaar moet worden geacht.  
De gemeente Slochteren heeft in haar coalitieakkoord over de herindeling een passage opgenomen 
waaruit blijkt dat zij een voorkeur heeft voor de vorming van een gemeente van ca 60.000 inwoners door 
middel van een fusie met Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer. Zij houdt de mogelijkheid open van 
een vierde partner, maar op basis van gesprekken kan worden afgeleid dat indien dit echt moet, zij een 
voorkeur heeft voor de gemeente Veendam. Op 3 juli heeft de raad dit standpunt bekrachtigd. 
De gemeente Menterwolde heeft in haar vergadering van 25 september besloten te kiezen voor een 
herindeling met de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. 
 
De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft in haar raadsvoordracht voor haar besluitvormende 
raadsvergadering op 17 november 2014 aangegeven te betreuren dat de A7 variant niet langer haalbaar 
is. Zij stelt de raad voor om in te stemmen met een fusie met Slochteren en Menterwolde. Wel stelt zij 
voor om een nauwe samenwerking met Oldambt aan te gaan om de gewenste meerwaarde uit de A7 
variant overeind te houden. Inmiddels werken de drie gemeenten aan een startdocument herindeling. 
Twee passages zijn in dit geval van belang: 
 

 

 ‘De nieuwe gemeente is gelegen op een kruispunt van belangrijke wegen, de A7 en de 
N33. Aan de A7 liggen goed geoutilleerde bedrijventerreinen (Rengers, Foxmart en de 
Gouden Driehoek) die beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Met andere woorden: 
de economische potentie kan beter benut worden. Voor een toekomstbestendige 
gemeente is dat noodzakelijk omdat die gemeente in economische termen uitgedrukt 
nadrukkelijk ook een “verdiencapaciteit” nodig heeft om de maatschappelijke problemen 
aan te kunnen.  

 De nieuwe gemeente kent (deels) een sterk industrieel karakter waarvan de 
bedrijventerreinen nog veel beter (thematisch) benut kunnen worden (daar waar nu 
reeds een aantal topsectoren relatief goed vertegenwoordigd zijn) en heeft een groot 
arbeidspotentieel, niet alleen in eigen gebied, maar ook vanuit de directe omgeving. 
Daarbij kan gedacht worden aan: landbouw/agribusiness, industrie, transport en 
logistiek en distributie en zorg/healthy ageing. Oldambt heeft een belangrijke 
corridorfunctie tussen de Stad Groningen en Duitsland. Voor veel bedrijven is de A7 
een belangrijke verbinding. Door nog meer samenhang en afstemming tussen de 
bedrijventerreinen aan te brengen kan deze corridor nog meer bedrijvigheid en 
werkgelegenheid aantrekken in de toekomst. Duitsland ontwikkelt zich de laatste jaren 
ook als een arbeidsmarkt voor inwoners uit onze regio. Kortom, de inhoudelijke 
samenwerking met Oldambt zal in de komende jaren nadrukkelijk gezocht worden, dat 
is in het belang van de totale regio. 

 Weg, water, spoor. De A7 corridor is de plek waar de overgang van vervoermiddel 
plaats vindt. Voor goederen, maar vooral ook voor personen. Nu zijn er carpoolplekken, 
komen er in de nabije toekomst transferia, van fiets of auto naar openbaar vervoer, van 
bus naar trein v.v.  Er ligt een snelle railverbinding Groningen-Bremen in het verschiet. 
Ook hier zal de inhoudelijke samenwerking tussen de twee A7-gemeenten noodzakelijk 
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zijn. 
De nieuwe gemeente zoekt actief de inhoudelijke samenwerking met Oldambt ter 
versterking van de A7-corridor. 

 

Indeling bij Zuid-Oost Groningen eveneens niet realistisch 

De provincie heeft recent aan de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde gevraagd om uiterlijk  
donderdag 13 november aan te geven of zij nog verder bereid is om samen met de gemeenten 
Stadskanaal, Veendam en Pekela een gebiedsvisie te ontwikkelen. Beide eerstgenoemde gemeenten 
hebben aangegeven hiertoe bereid te zijn mits dit geen ‘stip op de horizon’ impliceert en mits de 
gemeente Oldambt hierbij kan worden betrokken. Bekend is dat andere gemeenten niet voelen voor 
betrokkenheid van Oldambt hierbij. Vanuit ons college is aangegeven aan Vlagtwedde dat ons college 
toekomstige samenwerking van belang vindt en graag bereid is om afspraken te maken over 
samenwerking mits deze geen vrijblijvend karakter heeft maar dat structurele betrokkenheid in het 
overleg van deze vijf gemeenten, over hun gebiedsvisie niet voor de hand ligt. Zoals bekend hebben de 
gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde de gesprekken over een mogelijke fusie met Oldambt 
afgebroken en wordt deze mogelijke variant, mede op basis van de analyses van het CAB en commissie 
Jansen ook als niet wenselijk ervaren.  
 
 
Standpuntbepaling Oldambt gewenst 

Vastgesteld kan worden dat de meeste Oost-Groninger gemeenten zich inmiddels bezinnen 
respectievelijk. een nader standpunt hebben bepaald over het vergroten van hun bestuurskracht. De 
gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben gekozen voor een 
gezamenlijke opschaling en werken inmiddels aan een strategische visie waarbij overigens nadrukkelijk 
samenwerking met Oldambt wordt gewenst. De gemeenten Pekela, Veendam, Stadskanaal, 
Bellingwedde en Vlagtwedde zijn inmiddels in gesprek over de totstandkoming van een gezamenlijke 
gebiedsvisie. Het is daarom van belang dat ook onze gemeente, gelet op het veranderde speelveld, een 
nader standpunt inneemt. Daarnaast is het ook van belang voor de ambtelijke organisatie om enige 
duidelijkheid te verkrijgen. Intern wordt nog met veel energie gewerkt aan de verdere doorontwikkeling 
van de organisatie. In dat kader is het van belang als het perspectief waarop politiek wordt gekoerst 
duidelijk is. Dit temeer omdat in de visie op de ambtelijke organisatie belang wordt gehecht aan 
samenwerking met andere gemeenten uit het oogpunt van efficiëntie en effectiviteit. 

 

Argumenten 

Voor wordt gesteld vooreerst te kiezen voor zelfstandigheid. Dit vanuit de volgende overwegingen: 

1. De (vorige) raad heeft gekozen voor de horizontale variant en daarmee voor een fusie in de A7 

constellatie. Vastgesteld moet worden dat deze constructie niet haalbaar is aangezien de 

andere A7 partners verder willen gaan zonder Oldambt als fusiepartner; 

2. Door zelfstandig te blijven, bestaat nog de grootste kans op realisatie van de voordelen van de 

A7 variant. De gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft expliciet aan Oldambt aangegeven dat 

zelfstandigheid van Oldambt de voorkeur verdient om zodoende de meerwaarde van 

samenwerking uit te buiten. De drie gemeenten lijken hiertoe bereid; 

3. Aansluiting bij een te vormen gemeente Zuid-Oost Groningen is eveneens niet realistisch. De 

gemeenten Veendam en Stadskanaal staan afwijzend tegenover opname van een derde 

stedelijke kern in een gemeente Zuid-Oost Groningen; 

4. De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde staan eveneens afwijzend tegenover een 



mogelijke fusie met Oldambt. De aanvullende analyses van het CAB lieten bovendien zien dat 

de vorming van een gemeente Westerwolde met Oldambt (en eventueel Pekela) de massieve 

arbeidsmarktproblematiek eerder versterkt;  

5. Het criterium van 100.000 inwoners is door het Rijk volledig losgelaten. Een fusie van 

Hoogezand-Sappemeer met Slochteren en Menterwolde levert een gemeente op van ca. 

60.000 inwoners. De voorgenomen vorming van de gemeente Westerwolde leidt tot een 

omvang van ca. 25.000 inwoners; 

6. De ervaring heeft geleerd dat een fusietraject veel intern gerichte energie kost en enkele jaren 

in beslag neemt. De doorontwikkeling van onze ambtelijke organisatie is nog niet afgerond. In 

alle bescheidenheid kan bovendien de vraag worden gesteld of een fusietraject vooral brengen 

in plaats van halen zal betekenen. Het is zelfs de vraag of de Tweede en Eerste Kamer akkoord 

zullen gaan met een nieuwe fusie op zo’n korte termijn. Politieke helderheid geeft rust in de 

organisatie waardoor de organisatie zich kan concentreren op de verdere interne 

doorontwikkeling; 

7. De nieuwe berekeningssystematiek van het Rijk laat zien dat bij een herindeling er een wel hele 

forse korting wordt toegepast op de Algemene Uitkering; 

8. De indruk bestaat dat de provincie zal instemmen met het zelfstandig blijven van Oldambt. De 

provincie heeft oog voor de positie van Oldambt als jonge gemeente en de nadere 

standpuntbepaling die Oldambt moet innemen vanwege de gewijzigde standpunten van de 

andere gemeenten. De provincie waardeert dat Oldambt in de actuele context het belang erkent 

van een krachtige samenwerking met andere sterke partners in de regio. 

 
 
Neveneffecten, risico’s en alternatieven 
 

Een mogelijk risico is dat als de herindeling in 2018 inderdaad zijn beslag krijgt en er twee of drie nieuwe 

gemeenten in Oost-Groningen zullen ontstaan onze gemeente in een achterstandspositie terechtkomt. Van de 

positie van een van de grotere gemeenten in de provincie zal zij nu een positie als een van de kleinere krijgen. 

Daarom acht het college het noodzakelijk dat er goede samenwerkingsafspraken gemaakt kunnen worden met de 

buurgemeenten. Deze afspraken dienen niet vrijblijvend te zijn en gebaseerd te worden op stevige bestuurlijk 

vastgestelde uitgangspunten. Daarbij stelt het college zich voor dat afspraken over bijvoorbeeld internationale 

samenwerking en toerisme worden gemaakt met de nieuw te vormen gemeente Zuid-Groningen en afspraken over 

onder andere verdere economische ontwikkeling met de verkleinde A7 gemeente, (maar ook met de nieuw te 

vormen gemeente(n) in het noorden(Waddengemeente). 

Nu er een fundamentele opschaling in de provincie zou moeten gaan plaatsvinden, komt opnieuw de vraag naar 

voren of dan ook niet voor de hand liggende grenscorrecties zouden moeten plaatsvinden. De afgelopen periode is 

herhaaldelijk vastgesteld dat een aantal dorpen en gebieden bij een meer natuurlijke indeling ( bijvoorbeeld het 

oorspronkelijke gebied Oldambt) logischer wijs bij de gemeente Oldambt horen. De commissie Jansen heeft eerder 

geadviseerd om de besluitvorming over eventuele grenscorrecties in een later stadium aan de orde te stellen 

aangezien de discussies daarover de meer principiële discussie over de herindeling zouden kunnen verstoren. 

Communicatie en burgerparticipatie 

Indien de raad instemt met het voorstel zal onverwijld de provincie worden geïnformeerd. Tegelijkertijd zullen de 

andere gemeenten hiervan op de hoogte worden gesteld. Vanzelfsprekend zal ook de interne organisatie worden 

geïnformeerd. 

 
Bijlagen
Geen
 
Winschoten, 18 november 2014 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,   
 
 
 
Herman Groothuis    Pieter Smit 
Secretaris     Burgemeester 
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De raad van de gemeente Oldambt, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014, 

gelezen het in de raadsvergadering van 1 december 2014 aangenomen 

amendement van de PvdA, de Partij voor het Noorden, het CDA, de VVD, D66 

en de ChristenUnie, waarbij het door het college voorgestelde besluit in zijn 

geheel is gewijzigd, 

 

Besluit

1. De voorkeur uit te spreken om in het herindelingsproces in Oost-Groningen 

een open houding aan te nemen. 

2. Het college de opdracht te geven de ontwikkelingen in het 

herindelingsproces nauwlettend te volgen. 

3. Mocht er de komende tijd in het herindelingsproces in Oost-Groningen 

alsnog een beroep op Oldambt worden gedaan als mogelijke 

herindelingspartner, het college dit deelt met de raad en dat er dan alsnog 

en opnieuw naar de mogelijke kansen en mogelijkheden wordt gekeken om 

via een herindeling onze bestuurskracht te vergroten. 

4. Het naar verloop van tijd mocht blijken dat Oldambt toch zelfstandig verder 

zal moeten, de raad hiervan op de hoogte te stellen. 

5. Dan alsnog samen met het college te bezien op welke gebieden er dan 

samengewerkt kan en zal moeten worden met de A7-gemeenten. 

6. De provincie en de overige Groninger gemeenten hiervan op de hoogte te 

stellen. 

7. Ook onze inwoners – in het kader van de burgerparticipatie – te informeren 

over dit besluit. 

8. De Provincie te verzoeken in dit kader alle niet-wettelijk verplichte GR’en op 

te heffen. 

 

Winschoten, 1 december 2014 

De raad van de gemeente Oldambt,  
       
 
 
 
 
Pieter Norder    Pieter Smit 
Griffier     Voorzitter 
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