
Statenfractie GroenLinks Provincie Groningen 

Turfsingel 83 

9712 KL Groningen 

050-316 4568 

groenlinks@ps-provinciegroningen.nl 

 

 
Groningen, 15 oktober 2020 

 
 
Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 
 

Betreft: Schriftelijke vragen De sleutel van Stadskanaal 
 
Geachte voorzitter, 
 

Dinsdag 6 oktober bereikte de media het bericht dat een reddingsboei voor de gemeente 
Stadskanaal niet genoeg is. Bezuiniging op bezuiniging zorgt ervoor dat de leefbaarheid in de 
gemeente onder druk komt te staan. Iets waar de voltallige gemeenteraad niet meer mee in kan 
stemmen. De gemeente heeft de sleutel ingeleverd bij de provincie.  

GroenLinks ziet dat dit een unieke situatie is, maar we zien ook dat meerdere gemeenten moeite 
hebben de begroting rond te krijgen. Gaan andere gemeenten het voorbeeld van Stadskanaal 
volgen? En komt de leefbaarheid in onze provincie hiermee onder druk te staan? Om goed te kunnen 
duiden wat ‘de sleutel inleveren’ betekent, heeft GroenLinks de volgende vragen: 

1. De provincie heeft een toezichtbeleid op gemeenten. Wat is het proces hiervoor? Welke 
verantwoordelijkheden heeft de provincie? 

2. Wordt het toezichtbeleid vanwege deze actualiteit aangepast? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, 
waarom is dit niet nodig? 

3. De gemeente Stadskanaal heeft ‘de sleutel’ ingeleverd. Wat gaat er nu concreet gebeuren? Wat 
is het proces? Welke invloed heeft de provincie op de begroting nu? En welke invloed houdt het 
college van B&W en de gemeenteraad?  

4. Gemeenten geven aan dat er structureel te weinig geld binnenkomt. Kan de provincie, in 
samenspraak met gemeenten, onderzoeken of er alternatieve financieringsbronnen zijn? Om zo 
structureel en samen tot een mogelijke oplossing te komen.   

5. Meer gemeenten hebben er moeite mee de begroting rond te krijgen. Zijn er geluiden dat 
andere gemeenten het voorbeeld van Stadskanaal gaan volgen? Hoe gaan we hier als provincie 
mee om?  

6. 2015 is het jaar van de decentralisatie. Heeft de provincie zicht op de algemene reserves van 
gemeenten vanaf 2015? Zo ja, wat is hierin de ontwikkeling? Zo nee, zou dit uitgezocht kunnen 
worden?  

7. GroenLinks heeft zorgen over de financiële posities van gemeenten. Heeft u als college deze 
zorgen ook? En legt u deze zorgen ook neer bij de verantwoordelijke minister? Zo ja, op welke 
wijze? Zo nee, waarom niet? 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Nadja Siersema – Orsel (GroenLinks)  


