
 

PERSBERICHT         Datum: 10 juli 2012 

 
Visitatiecommissie bestuurlijke indeling gaat direct na de zomer van start 
 

Leden visitatiecommissie bekend 
 
Geert Jansen, Sandra Korthuis en Arno Korsten vormen de visitatiecommissie die direct na de 
zomer de bestuurlijke indeling in de provincie Groningen onder de loep gaat nemen. De 
commissie doet dit op basis van een gezamenlijke opdracht van de Vereniging Groninger 
Gemeenten en de provincie Groningen. In grote lijnen is de opdracht aan de commissie om 
eind dit jaar een oordeel te geven over hoe de bestuurlijke indeling in de provincie Groningen 
georganiseerd is en met aanbevelingen te komen voor de toekomst.  
 
Dit proces moet uiteindelijk zorgen voor een bestuur dat zo georganiseerd is dat het kwaliteit kan 
leveren aan de inwoners en goed in staat is om maatschappelijke vraagstukken en opgaven in onze 
provincie aan te pakken. De clusterevaluaties die de Groninger Gemeenten momenteel laten 
uitvoeren en de ontwerpvisie en de vlekkenkaarten die de provincie Groningen eind mei 
presenteerden, zijn in ieder geval input voor de visitatiecommissie. Daarnaast vragen de VGG en de 
provincie de commissie na de zomer te komen met een uitgewerkt voorstel hoe zij invulling wil geven 
aan de opdracht.  
 
Geert Jansen (voorzitter) 
Geert Jansen heeft brede werkervaring bij zowel gemeente, rijk als provincie. Van 2002 tot 2011 was 
hij Commissaris van de Koningin in de provincie Overijssel. Hij maakt deel uit van diverse 
adviescommissies, bijvoorbeeld van de Bestuurlijke Advies Commissie Vitaal Platteland. Ook heeft hij 
diverse malen deel uitgemaakt van visitatiecommissies.  
 
Sandra Korthuis 
Sandra Korthuis is sinds april 2011 directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonconcept in Meppel. 
Daarvoor was zij lid van de Directieraad van de VNG waarbij zij onder meer verantwoordelijk was voor 
de contacten met de Groninger gemeenten. Bij het dreigende faillissement van Meavita voorkwam zij 
mede dat de thuiszorg bij vele Groningers acuut dreigde te stoppen. Korthuis is vele jaren actief 
geweest in het gemeentelijk werkveld, bij diverse gemeenten als sectorhoofd Welzijn en als 
gemeenteraadslid en wethouder van Rotterdam (tot 2002). 
  
Arno Korsten 
Arno Korsten is thans bijzonder hoogleraar Bestuurskunde van de lagere overheden aan de 
Universiteit Maastricht. Tevens emeritus hoogleraar Bestuurskunde aan de Open Universiteit. Als 
consultant voerde hij opdrachten uit op alle overheidsniveaus. Was eerder lid van de Raad voor het 
openbaar bestuur, adviesorgaan voor regering en parlement. Hij visiteerde enkele provincies en 
onlangs ook Vlaamse steden. Trad ook op als informateur. Auteur van tal van publicaties, onder meer 
over ‘sterke colleges’. 
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Noot voor de pers: 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie en 
Kabinet, (050) 316 41 29 en de Vereniging Groninger Gemeenten, (06) 29082369. 


