
Berichten uit de raadsvergadering van 5 oktober 2005: hoe denkt de raad van 
Ten Boer over het model Ten Boer-Groningen? 
 
Een extra opiniërende raadsvergadering werd gewijd aan wat is gaan heten: het ‘model Ten Boer-
Groningen’.  
 
Model Ten Boer-Groningen 
Het afgelopen jaar is een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van maximale uitbesteding van 
uitvoerende taken van de gemeente Ten Boer aan de gemeente Groningen.  
De raad constateerde al in 2002 dat er “iets moest gebeuren” : de gemeente is te klein om de taken 
waar ze voor staat op termijn met voldoende kwaliteit uit te kunnen voeren voor een betaalbare prijs 
en daarbij erg kwetsbaar. De raad koos echter niet voor samenvoeging met andere gemeenten, 
daarin gesterkt door de mening van de inwoners tijdens de dorpenronde in 2003. De identiteit van Ten 
Boer als plattelandsgemeente moest overeind blijven, was het uitgangspunt, en het bestuur dicht bij 
de burgers. Zo kwam men uit bij een in Nederland uniek model: een zelfstandige gemeente die haar 
uitvoerende taken laat doen door een grote buurgemeente, maar de regie in eigen hand houdt. 
In het model komt driekwart van de medewerkers in dienst van de gemeente Groningen. Voor de 
burgers zal er niet veel veranderen: de dienstverlening aan het loket (de ‘frontoffice’) blijft in Ten Boer. 
De raad gaf in 2004 het startschot voor het onderzoek en verbond aan de samenwerking de volgende 
criteria: 
- zelfstandigheid als uitgangspunt 
- versterking van de identiteit van Ten Boer 
- groei van de hoofdkern 
- beperking van de kwetsbaarheid van de organisatie 
- waarborgen van de kwaliteit van de organisatie 
- realiseren van maximale efficiëntie in de bedrijfsvoering. 
Het onderzoek leverde op alle punten positieve resultaten op. Ook de Ondernemingsraden van Ten 
Boer en Groningen gaven een positief advies. Zoals het er nu uitziet zal het model een 
efficiencyvoordeel van € 200.000, -- opleveren. 
 
Insprekers 
Er was flink wat belangstelling op de publieke tribune, maar van de gelegenheid voor om hun visie te 
geven werd spaarzaam gebruik gemaakt. Dorpsbelangen Thesinge zond een reactie per mail: 
bestuurlijk gezien een slimme vondst waar positief tegenaan gekeken wordt, was de teneur. Wel 
vroeg Dorpsbelangen aandacht voor behoud van de korte lijnen met de gemeente. 
Namens de Ondernemingsraad van Ten Boer vroeg Eelco de Haan aandacht voor de personele 
invulling en begeleiding daarbij: voor veel ambtenaren zal gelden dat hun functie verandert; voor het 
aanpassingsproces is ‘flankerend beleid’ en dus geld nodig, aldus De Haan. Ook legde hij de nadruk 
op de stabiliteit van het model: het bestaansrecht van Ten Boer hangt af van de greep die de 
gemeente op het beleidsproces houdt. 
 
Discussie 
In de raadsdiscussie stonden drie vragen centraal.  
 
1  
‘Vindt u dat de Raamovereenkomst u een voldoende zakelijke basis geeft om “ja” te zeggen?’ 
(de raamovereenkomst is een algemeen basiscontract waarin de samenwerking is geregeld) 
Wilko de Wind (ChristenUnie) beantwoordde deze vraag positief. Er zit voldoende zekerheid voor Ten 
Boer en mogelijkheden tot overleg in, vond hij. Maar er moet ook vertrouwen zijn. Zo’n overeenkomst 
opstellen is toch een beetje “oorlogsrecht schrijven in vredestijd”. Veel waardering had hij voor de 
inzet van bestuur en personeel. 
Namens de PvdA sprak Herman Groothuis van “een knap staaltje werk” en een “moedig voorstel” . 
Ook hij beantwoorde de vraag met “ja”, maar merkte op dat het definitieve besluit pas in juni 2006 valt. 
Hij signaleerde ook risico’s. Ten eerste wordt de uitvoering op afstand geplaatst, wat betekent dat 
medewerkers niet meer ‘zo maar even bij elkaar binnen kunnen lopen’. Ook vroeg hij aandacht voor 
de communicatie: straks is het niet meer zo dat de wethouders met ‘hun’ ambtenaren overleggen. 
Met andere woorden: er zal sprake zijn van een ‘cultuuromslag’. Hier moet aandacht voor zijn, vond 
hij, daarin bijgevallen door De Wind. 
Coby de Vreugd (CDA) toonde waardering voor “dit gedegen stuk werk” en zei namens haar fractie 
volmondig “ja” op de vraag. Een goed flankerend beleid voor het personeel is van groot belang, vond 



ze. Projectleider Geert Heiminge zei dat hiervoor geen vast bedrag wordt opgenomen, maar dat 
gekeken zal worden naar wat nodig is en dat pas dan hiervoor financiële middelen worden 
vrijgemaakt.  
Erica Hoekstra (AB) vond dat veel werk was verzet en beantwoordde de vraag positief. 
VVD’er Aaldrik Jager noemde het model een “unieke samenwerkingsvorm”; ook hij kwam tot een 
positieve beoordeling. 
Raadsvoorzitter Rika Pot concludeerde tot een unaniem ”ja” en nam als aandachtspunt mee de grote 
cultuurverschillen tussen de organisaties van Ten Boer en Groningen. 
 
2 
Vormt het uitbestedingsmodel een goed model om inhoud te geven aan de criteria van 
zelfstandigheid, waarborgen van kwaliteit en beperking van kwetsbaarheid? 
Coby de Vreugd vond het uitbestedingsmodel goed. Veel komt nu aan op de praktische uitwerking, zei 
ze. Evenals Harry Bulk (VVD) en Erica Hoekstra (AB) beantwoordde ze de vraag met “ja”. 
Herman Groothuis noemde waarborgen van kwaliteit en beperking van kwetsbaarheid de grote 
winstpunten van het model. Ten aanzien van het criterium zelfstandigheid zag hij het gevaar dat het  
werk voor Ten Boer “wordt meegenomen in de slipstream van Groningen” waardoor de eigenheid van  
het beleid van Ten Boer op de tocht komt te staan. De ‘regisseurs’ in Ten Boer moeten hier uiterst  
alert op zijn. Harry Bulk voegde hier nog aan toe de vrees dat bij tijdgebrek het werk voor Groningen  
misschien voor zal gaan. 
Wilko de Wind vond dat door verbetering van kwaliteit er ook winst voor de burgers kan zijn. Een  
aandachtspunt vond hij de vraag of de kwaliteit die de Groninger besluitvorming kenmerkt, vertaald  
kan worden naar de ‘schaal’ van het kleine Ten Boer.  
Burgemeester Pot concludeerde dat ook over dit aspect de raad positief oordeelde. Aandachtspunten  
zijn een stevige regie in Ten Boer en heldere lijnen en afspraken met de organisatie in de stad. 
 
3 
Geeft het model voldoende garanties voor het behoud van een zelfstandige plattelandsgemeente met  
een eigen identiteit, die bediend wordt uit de stad? 
Harry Bulk vertaalde deze vraag als een financiële: als het geld kost, blijven we niet zelfstandig, dus  
we moeten minimaal op nul uitkomen, redeneerde hij. Aangezien de berekeningen een financieel  
voordeel laten zien, concludeerde hij tot “ja” als antwoord op de vraag. 
Erica Hoekstra vond “kunnen blijven doen wat we nu ook doen” het belangrijkste. Uitkomen op nul  
vond ze ook acceptabel. 
Wilko de Wind en Herman Groothuis echter waren van mening dat het model financieel voordeel kan  
opleveren en dat is ook in het belang van de burgers, volgens hen. Het financiële aspect was een  
belangrijke aanleiding voor de operatie en moet zeker nu ook een aandachtspunt zijn in de  
onderhandelingen.  
Met dit model kan worden voldaan aan de eis dat de dienstverlening aan burgers overeind kan blijven,  
vond Groothuis verder. 
De Wind vroeg aandacht voor de stabiliteit van het model: we moeten opletten dat we in de toekomst  
niet door Den Haag in de richting van herindeling worden gedreven. Projectleider  
Heiminge was daar niet zo bang voor: alom wordt ingezien dat het contact van de politiek met de  
burger moet worden hersteld, zei hij, en in dit model is dat ingebouwd. In dat kader is herindeling  
volgens hem niet zo interessant meer. 
Coby de Vreugd benadrukte de betekenis die een plattelandsgemeente met een eigen identiteit kan  
hebben voor de burgers. 
Ook dit aspect kon de raadsvoorzitter afsluiten met een positieve beoordeling door de raad. Ingezet  
moet worden op een stabiel model met bestuurskracht, waar we de komende 10-15 jaar mee vooruit  
kunnen, concludeerde ze. Daarbij moet worden gestreefd naar een maximaal financieel voordeel. 
 
Hoe gaat het verder? 
Op 26 oktober neemt de raad een principebesluit. De volgende stap is dan dat een invoeringsplan  
wordt opgesteld. In juni 2006 valt het definitieve besluit door de raad. Als dat positief is, zal het model  
zal per 1 januari 2007 gaan ‘draaien’. 
 
Griffier  
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