
05  december  2015 , pag.  20

Bestuurders Oost-Groningen spelen met vuur
JOHAN DE VEER

WESTERLEE Oost-Groninger ge-
meenten laten tientallen miljoe-
nen van Rijk en provincie liggen zo-
lang ze niet in staat zijn fatsoenlijk
met elkaar samen te werken.

Dat vindt de commissie Van Zijl die
gisteren het rapport ‘Kop d’r veur’
presenteerde over de bestrijding van
de hoge werkloosheid. Gemeenten
werden opgeroepen te kappen met
het gekissebis en al gemaakte afspra-
ken over de marsroute na te komen.

Dat is nodig om gecoördineerd sa-
men met het bedrijfsleven en geld
van Rijk en provincie banen te cre-
eren in de landbouw, de zorg, recrea-
tie en toerisme. Haal werk uit Duits-
land en probeer mensen aan de slag
te krijgen in het aardbevingsgebied.

Of dat lukt, is meer zeer de vraag.
Nu al liggen gemeenten met elkaar
overhoop. Stadskanaal en Veendam
hebben moeite met de afgesproken
organisatiestructuur van een nieu-
we uitvoeringsorganisatie.

In een volle zaal met gemeentebe-
stuurders zei commissievoorzitter
Jan van Zijl dat Oost-Groningen een
tandje bij moet zetten. In de wandel-
gangen luidde bij vriend en vijand
de conclusie dat constant opspelen-
de bestuurlijke ego’s en de ‘eigen
volk eerst’-gedachte de aanpak van
grote problemen als krimp en hoge
werkloosheid in de weg staat.

Om de situatie van constant ge-
bakkelei op de apenrots te doorbre-
ken, is volgens Van Zijl (‘ik hou erg
van understatement’) enige onder-
steuning nodig. ,,Ik kan mij over dit
deel van het advies aan de provincie

de verzuchting in het gebied voor-
stellen. Moet er weer iemand van
buiten komen? Dat hoeft niet. Als
het maar iemand is die de regio goed
kent en autoriteit uitstraalt.’’

Grote vraag is hoeveel mandaat de
sterke man of vrouw krijgt. Kan deze
regisseur zelfstandig besluiten ne-
men en gemeenten overrulen? Van
Zijl: ,,Dat is een delicate kwestie. Nie-
mand wil op de stoel van de gemeen-
ten gaan zitten, al moeten die wel be-
seffen dat de regisseur geen Jan Zon-
derland is.’’

Voor een goede herstructurering
van de sociale werkvoorziening (Ak-
koord van Westerlee) en aanpak van
de werkloosheid heeft het Rijk 18
miljoen euro beschikbaar gesteld.
Volgens Van Zijl blijft dat geld in Den
Haag als de regio blijft kibbelen.
,,Staatssecretaris Jetta Klijnsma kijkt

Gebakkelei van
overheden zet
miljoenen steun
op het spel

mee en ik geloof dat ik haar zeer bin-
nenkort spreek over wat er in Oost-
Groningen aan de hand is.’’ De gede-
puteerde Eelko Eikenaar (SP) en Pa-
trick Brouns (CDA) omarmen het
voorstel voor een sterke man of
vrouw in Oost-Groningen. ,,Die
moet autoriteit uitstralen en ervoor
zorgen dat gemaakte afspraken aan-
vaard worden. Je kunt bestuurders
niet dwingen tot samenwerking.
Wat we als provincie wel kunnen
doen, is energie steken in de mensen

die wel willen’’, aldus Eikenaar.
Collega Brouns kondigde voor

Oost-Groningen een stevig investe-
ringsfonds aan voor bedrijven. ,,We
zijn met een marktpartij bezig over
de aanleg van snel internet. Ook
komt er een economisch actiepro-
gramma dat ondernemers in Oost-
Groningen net het laatste zetje kan
geven voor een mooie investering
die extra banen oplevert.’’

Regionaal econoom Jouke van
Dijk van de Rijksuniversteit Gronin-
gen, keek over de schouder mee van
de commissie Van Zijl. Hij vindt dat
Oost-Groningen niet moet wachten
op de grote zak met geld uit Den
Haag. ,,U moet het echt zelf doen. Er
is niet een groot ei van Columbus.
Als u zelf niet gelooft in hechte be-
stuurlijke samenwerking wordt het
hem niet.’’


