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Groningen, 17 februari 2014

Geachte mw. Annemarie Jorritsma, 

Gemeenten zien zichzelf in toenemende mate voor nieuwe opgaven gesteld. De aanstaande veranderingen in de 
zorg zijn daar een actueel voorbeeld van. Gemeenten in de provincie Groningen worden daarnaast geconfronteerd 
met herindelingsplannen van de provincie en de gevolgen van de aardgaswinning door de NAM. Wij als lokale 
partijen van de provincie Groningen maken ons daar grote zorgen over en willen daarom graag onderstaande 
onder uw aandacht brengen.

De aangekondigde veranderingen in het sociaal domein hebben veel losgemaakt in bestuurlijk Nederland. De 
drie decentralisaties, waarmee het Rijk de zorgtaken naar de gemeenten wil overhevelen volgens de gedachte 
dat gemeenten vanwege hun nabijheid met de burger deze taken beter en efficiënter kunnen uitvoeren, zijn 
doorlopend onderwerp van discussie geweest in de afgelopen twee jaar. Indien de kabinetsplannen doorgaan, 
krijgen de gemeenten de regie over de belangrijkste zorg- en begeleidingstaken in ons zorgstelsel. Deze 
overheveling zal gepaard gaan met een fikse korting op de financiële middelen waarmee gemeenten deze taken 
zullen moeten uitvoeren. Gemeenten worden aldus geconfronteerd met een zware opgave. Deze opgave is voor 
gemeenten in de provincie Groningen sinds februari 2013 wat haar complexheid en omvangrijkheid betreft 
niet de enige. Sinds het verschijnen van het rapport ‘Grenzeloos Gunnen’ van de commissie-Janssen, waarin 
geconcludeerd wordt tot een herindeling van de provincie Groningen, zien de Groninger gemeenten zich ook voor 
deze zware opgave gesteld. De decentralisaties in het sociaal domein, het steeds reëler wordende perspectief van 
de herindeling én de grote zorgen over onze veiligheid en de aanpak van de gevolgen van de gaswinning door de 
NAM, maken de situatie van de Groninger gemeenten prangend. 

Bij meerdere gelegenheden hebben gemeenten hun zorgen geuit over de aanstaande veranderingen in de 
zorg. De bezorgdheid ziet met name op de forse bezuinigingstaakstelling en de voortvarendheid waarmee de 
wetswijzigingen hun beslag zullen krijgen. Het kabinet houdt vast aan 1 januari 2015 als invoeringsdatum. Ook 
de VNG heeft bij monde van u haar zorgen kenbaar gemaakt over de snelheid waarmee de transitie werkelijkheid 
zal worden, omdat ‘een kwetsbare groep burger de dupe lijken te worden’. De voorwaarden waaronder de 
decentralisaties hun beslag krijgen, komen onvoldoende tegemoet aan de complexiteit ervan. Niet alleen zijn 
de budgettaire kaders ontoereikend, het ontbreekt ook aan regie bij de Rijksoverheid. Dit heeft tot gevolg dat 
gemeenten in korte tijd veel werk moeten verzetten om te voorkomen dat vanaf januari 2015 zorgbehoevende 
burgers tussen wal en schip belanden. Het spreekt voor zich dat dit met de gegeven onduidelijkheden en 
onzekerheden bewerkelijk is. Voor de gemeenten in de provincie Groningen komen hier als gezegd de 
herindelingsplannen van de provincie en de grote zorgen over de gevolgen van de aardgaswinning van de NAM 
nog eens bij. 

De commissie-Jansen presenteerde op 27 februari 2013 haar rapport ‘Grenzeloos Gunnen’. De commissie bracht 
in opdracht van de provincie Groningen advies uit over de bestuurlijke toekomst van de provincie. In het rapport 
wordt geadviseerd tot een herindeling van de bestaande 23 gemeenten en er wordt een tijdpad geschetst voor 
de realisering van het herindelingsadvies. Als voormalige burgemeester van de gemeente Delfzijl heeft u deze 
ontwikkelingen ongetwijfeld meegekregen. De provincie heeft zich geconformeerd aan het advies en stuurt aan op 
een herindeling die in 2018 een feit moet zijn. Het merendeel van de betrokken gemeenten heeft bij verschillende 
gelegenheden bezwaar gemaakt tegen de procesmatige gang van zaken. 



Zo werden gemeenten gedwongen in december 2013 een voorkeursvariant kenbaar te maken en dient er in 
november 2014 een definitief besluit te worden genomen over de beoogde samenvoeging. Gemeenten krijgen 
onvoldoende tijd en ruimte om het proces zorgvuldig te doorlopen. Een herindeling heeft vergaande gevolgen 
voor de betrokken gemeenten en haar burgers. Om de menselijke maat te kunnen waarborgen en een zo groot 
mogelijk draagvlak te kunnen creëren, dient er een zorgvuldig proces te worden gevolgd. Wij kunnen als lokale 
partijen in de provincie Groningen niet anders dan concluderen dat ons de mogelijkheid daartoe wordt ontnomen 
door de provincie. 

De decentralisaties in het sociaal domein en de herindelingsplannen van de provincie Groningen maken de positie 
van de Groninger gemeenten een uiterst moeilijke. In beide gevallen gaat het om fundamentele wijzigingen die 
om een zorgvuldig proces vragen. Een proces dat kan waarborgen dat onze burgers straks niet de dupe worden 
van systeemveranderingen. Met ook nog eens de last van de gevolgen van de aardgaswinning is die vrees reëel, 
juist voor de meest kwetsbare groepen in onze provincie. Wij maken ons daar als lokale partijen van de provincie 
Groningen zoals gezegd grote zorgen over.

We willen u als voorzitter van de VNG dan ook graag de specifieke situatie van de Groninger gemeentes onder 
uw aandacht brengen. Ook doen wij een beroep op uw betrokkenheid bij de provincie Groningen. Wilt u onze 
zorgen kenbaar maken bij Minister Ronald Plasterk en de betrokken bewindspersonen van Het Ministerie van 
Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, aan Minister Edith Schippers en de betrokken bewindspersonen van 
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport, aan Ivo Opstelten en de betrokken bewindspersonen van 
het Ministerie van Veiligheid en Justitie en aan Bote Wilpstra, De Gedeputeerde van de Provincie Groningen? 
Uiteraard zijn wij beschikbaar voor een aanvullend gesprek. Onze dank voor uw aandacht voor onze situatie in de 
provincie Groningen is groot!
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