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Dagelijks Bestuur GR NEF
Bestuurlijke aandachtspunten

Inleiding
In de bijeenkomst van 23 november jl. is aandacht gevraagd voor de bestuurlijke situatie in de
overgangsperiode van 1 juli 2011 tot 1 januari 2012. In deze periode bestaat de GR NEF als
gemeenschappelijke regeling naast de (oude) gemeenschappelijke regelingen Oostergo en Trion. In deze
periode is de uitvoering van de Wsw nog in de oude GR-en belegd en die verantwoorden zich derhalve
op de normale wijze over het kalenderjaar 2011. Per 1 januari 2012 wordt de uitvoering overgeheveld
naar GR NEF en bestaan Trion en Oostergo alleen nog (tijdelijk) ten behoeve van de afwikkeling van
enkele specifiek benoemde onderwerpen. Het streven is zo spoedig mogeli jk over te gaan tot de
feitelijke liquidatie.
In dit memo beschrijven wij de besluitvorming op dit punt mede gelet op de specifieke positie van de
gemeenten Ameland, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog omdat deze gemeenten niet zijn toegetreden
tot de GR NEF.

Trion
In artikel 37 van de GR Trion wordt de liquidatie van de GR geregeld.

Voor zowel Trion als Oostergo heeft de begroting 2012 het karakter van een liquidatieplan. In een
vroegtijdig stadium hebben de AB’s van beide gemeenschappelijke regelingen al over de hoofdlijnen
hiervan besloten aangezien dit een onderdeel heeft uitgemaakt van het fusieplan. Uiteraard is bij het
opmaken van de begroting 2012 uitgegaan van de huidige inzichten.
Op 6 juli 2011 heeft het Algemeen Bestuur van Trion vergaderd. Deze vergadering is bijgewoond door
alle leden uitgezonderd één lid. In de notulen van deze vergadering is aangegeven dat deze vergadering
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de laatste zal zijn van het AB van Trion en “De resterende handelingen t.a.v. de GR Trion zullen nu door
het DB, de stuurgroep fusie dan wel de aangewezen gemeente belast met de liquidatie worden
afgehandeld.”
In de vergadering van 6 juli is eveneens een gemeente (Dantumadiel) aangewezen om als liquidator op
te treden. Verder heeft het AB besloten “het DB c.q. de stuurgroep f usie te mandateren e.e.a. alsmede
resterende handelingen af te ronden.”.
Daarmee is invulling gegeven aan artikel 37 lid 2 en met de vaststelling van het document
“Programmabegroting 2012 GR Trion (in liquidatie)” tijdens agendapunt 6 van de DB vergadering van GR
NEF van 3 oktober 2011 ook aan lid 3.

Oostergo
In de GR van Oostergo is in artikel 32 de liquidatie geregeld. De relevante bepalingen luiden als volgt:

Bij Oostergo is de laatste AB vergadering gehouden op 12 september 2011. Bij deze vergadering zijn
diverse AB-leden niet aanwezig geweest. Dat dit de laatste vergadering van het AB beoogt te zijn blijkt
uit de kop van de besluitenlijst van die vergadering “besluitenlijst van de laatste AB-vergadering van de
GR Oostergo Bedrijven”. Agendapunt 4 betreft het punt liquidatie GR Oostergo Bedrijven. Hierbij is
onder meer genotuleerd “Per 1 juli 2011 is een nieuwe GR Noard East Fryslân (NEF) opgericht, waar de
GR Trion en GR Oostergo bedrijven in zijn opgegaan” en is besloten de gemeente Dongeradeel aan te
wijzen als centrumgemeente ten behoeve van de liquidatie, onder voorwaarde van rapportering op
gezette tijden aan de gemeenten Ameland, Ferwerderadiel en Schiermonnikoog.
Volgens de voormalig directeur van Oostergo, de heer de Boer, is de overdracht van taken en
bevoegdheden aan de GR NEF wel als zodanig ter vergadering gemeld. Dit is echter niet in notulen of
besluiten vastgelegd.
Ook hier draagt de begroting 2012 het karakter van een liquidatieplan, doordat de specifieke kwesties in
hoofdstuk 1 worden genoemd. Wel ontbreekt de bestuurlijke vaststelling nog. Op grond van uw eerdere
besluitvorming kan dat binnen NEF gebeuren.
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GR NEF
Op 13 juli 2011 heeft het AB van de GR NEF het Dagelijks bestuur benoemd en aangegeven dat, hoewel
in formele zin als adviseur, de gemeenten Ferwerderadiel en Ameland als volwaardige lid zitting nemen
in het DB NEF tot 1 januari 2011.

Resume
Uit de feiten kan worden afgeleid dat de besturen van Trion en Oostergo goed op de hoogte zijn
gebracht van de feitelijke situatie rondom de fusie en de totstandkoming van de GR NEF in de laatste
vergadering van het AB. De algemeen besturen van de GR Trion en GR Oostergo hebben de intentie
gehad tot overdracht van taken aan de GR NEF over te gaan.
Binnen NEF is de bestuurlijke positie van Ferwerderadiel en Ameland door het AB-besluit van 13 juli
voor het jaar 2011 vastgelegd.
Wel ligt het in de rede het besluit van het AB GR NEF inzake de positie van de vertegenwoordigers van
de gemeenten Ameland en Ferwerderadiel ook betrekking te laten hebben op de afhandeling van het
jaar 2011 in casu de behandeling van de jaarrekening 2011 van de GR Oostergo.

