
 

Gemeenteraad Midden - Groningen 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

 

Geachte raadsleden, 

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling bedrijvenpark 

Rengers (hierna: GR) heeft op 24 april 2018 ingestemd met opheffing 

van de GR. Wij willen u vragen een besluit te nemen over opheffing van 

de GR en het bijbehorende liquidatieplan. In deze brief vindt u een 

nadere toelichting op ons verzoek. 

Over de GR 

De GR is opgericht in 1994 tussen de gemeenten Groningen, Hoogezand 

– Sappemeer en Slochteren met als doel om samen bedrijvenpark 

Rengers in Kolham te ontwikkelen. Door de gemeentelijke fusie naar 

Midden Groningen moet de regeling worden aangepast. Er zitten immers 

straks geen 3 maar 2 partijen in de GR. De herindeling is een goed 

‘natuurlijk moment’ om nut en noodzaak van de GR nog eens goed tegen 

het licht te houden. De GR is namelijk een relatief zwaar bestuursorgaan 

voor een project waar relatief weinig gebeurt. Er zijn weinig bestuurlijke 

of beleidsmatige argumenten om de GR in stand te houden. Vandaar dat 

de afgelopen periode is onderzocht onder welke voorwaarden de GR kan 

worden opgeheven en kan worden overgedragen aan de fusiegemeente 

Midden - Groningen. Als wordt gekozen voor opheffing is het niet nodig 

om de tekst van de GR aan te passen met Midden - Groningen als nieuwe 

partij. In het liquidatieplan wordt voorgesteld dat de gemeente Midden – 

Groningen de grondexploitatie van het project van GR Rengers 

overneemt.  

Procedure 

Het Algemeen Bestuur van de GR heeft op 24 april 2018 ingestemd met 

de opheffing zoals omschreven in het liquidatieplan in de bijlage. Voor 

opheffing van de GR is instemming van de gemeenteraden van Midden – 

Groningen en Groningen nodig.  

Hiernaast willen wij u vragen om kennis te nemen van de jaarstukken 

2017 en de begroting 2019 van de GR. In de huidige situatie wordt uw 

raad ieder jaar in de gelegenheid gesteld eventuele wensen en 

onderwerp 

Opeffing GR  Rengers 

 

Datum 

13 juni 2018 

datum verz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

bijlagen 

1.Liquidatieplan 

2.Jaarstukken 2017 

3.Begroting 2019 

contactgegevens 

Dhr. B. Dijk 

T 0598  425624 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postbus 13 



 

bedenkingen op deze stukken kenbaar te maken. Vervolgens werden de 

stukken vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR. Echter 

vanwege het voornemen om de GR op te heffen, is er straks feitelijk geen 

Algemeen Bestuur meer om de stukken vast te stellen. Om deze reden 

heeft het Algemeen Bestuur de stukken op 24 april 2018 vastgesteld, 

onder voorbehoud van zienswijzen door de gemeenteraden van Groningen 

en Midden - Groningen.  

 

Samengevat verzoek 

Wij verzoeken u om de volgende besluiten te nemen: 

1. Opheffen van de GR Rengers zoals omschreven in het 

liquidatieplan; 

2. De jaarrekening 2017 en de begroting 2019 van de GR Rengers ter 

kennisgeving aan te nemen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Namens het Algemeen Bestuur, 

Voorzitter Anja Woortman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9620 AA Slochteren 

Hoofdweg 10A 

9621 AL Slochteren 

T 0598 425 555 

E algemeen@slochteren.nl 

www.slochteren.nl 

BNG 28 50 07 866 

 


