
  

Haren  Vergelijking herindelingsopties november 2013 

 

 Haren-Groningen-Ten Boer, deel 
Slochteren 

Score 0-5 Haren-Tynaarlo Score 0-5 

Strategische doelstelling     

creëren sterke strategische positie Versterking stedelijk gebied 3 Versterking landschappelijk tussengebied 
tussen twee steden 

2 

continuïteit door versterking en/of diversificatie  2  1 

verbeteren slagkracht  Slagkracht wordt overgenomen door grote, 
staande organisatie 

3  2 

benutten synergie mogelijkheden Haren zal weinig bijdragen aan staande 
organisatie 

1 Synergie zeer goed mogelijk / elkaar 
aanvullen en versterken 

3 

profiteren van kwaliteiten fusiepartner  3  1 

     

Draagvlak     

Maatschappelijk draagvlak  1  4 

Regionaal draagvlak  4  2 

Lokaal bestuurlijk draagvlak  1  1 

     

Logische samenhang     

Culturele samenhang  3  1 

Sociale samenhang  2  4 

Economische samenhang  3  2 

Werkgemeente (inwoners werken in zelfde gemeente) of forensengemeente 
(inwoners werken buiten de gemeente) 

Meeste inwoners van Haren werken buiten 
de gemeente; in Groningen andersom 

1  4 

Geografische samenhang  2  3 

Landschappelijke samenhang  1  4 

Kernenbeleid Heeft geen kernenbeleid, maar wijkbeleid 1 heeft kernenbeleid 2 

     

Bestuurskracht     

Voldoende bestuurskracht voor opvang decentralisaties  4 Jeugdzorg zal in groter verband geregeld 
moeten worden 

3 

Mogelijkheden tot cultuurverandering in het bestuur  1  3 

Positieve gevolgen bestuurskracht (versterking) Volgens bureau Zuiderlicht niet in te 
schatten 

0 Volgens bureau Zuiderlicht niet in te 
schatten 

0 

Negatieve gevolgen bestuurskracht (verzwakking) Volgens bureau Zuiderlicht niet in te 
schatten 

0 Volgens bureau Zuiderlicht niet in te 
schatten 

0 

Ruimte voor ontwikkeling en innovatie  3  2 

     

Evenwichtige regionale verhoudingen     

Past schaal bij regionale vraagstukken Stad wordt nog sterker en dominanter 1 Versterking tussengebied tussen 
Groningen en Assen goed voor regio 

3 



     

Duurzaamheid     

Kan de nieuwe gemeente de eerstkomende 20 jaar de taken adequaat 
uitvoeren? 

 4 Hangt af van hoe de toekomst eruit ziet/ 
voorlopig groot genoeg 

2 

     

Positieve gevolgen van fusie     

Inwoners  ?  ? 

Ondernemers Weten we niet 0 Weten we niet 0 

Personeel Forse doorgroei mogelijk 1 Doorgroei mogelijk  1 

Landschap en karakter dorp  0 Gelijke waarden op landschappelijk gebied 2 

Voorzieningen  0  0 

Dienstverlening (publieksbalie, buitendienst  0  0 

Politieke invloed  0  0 

     

Negatieve gevolgen van fusie     

Inwoners Grote afstand bewoners-bestuur -2 Iets grotere afstand bewoners-bestuur -1 

Ondernemers onbekend 0 onbekend 0 

Personeel Hoeveel mensen houden hun baan? Ook 
gezien gewenste opleidingsniveau 

-2 Tynaarlo heeft relatief weinig FTE’s , dus 
meer kans op baanbehoud 

-1 

Landschap en karakter dorp Hoe veilig is het groene tussengebied -2  0 

Voorzieningen Hoe veilig zijn die gezien de kortere 
afstand? 

-1 Tynaarlo heeft bewezen de voorzieningen 
in alle kernen gelijkwaardig te behandelen 

0 

Dienstverlening (publieksbalie, buitendienst) Hoe veilig gezien de ervaringen Hoogkerk? -2  -1 

Politieke invloed Haren vormt 9% van nieuwe gemeente -4 Haren vormt 36% van nieuwe gemeente -2 

     

Financieel     

Weerstandsvermogen Groningen: Moet zijn 183,6 miljoen, is 146,9 
miljoen 
Ten Boer: ruim 9 miljoen tekort op reserves 

-2 Moet zijn 11,9 miljoen, is 15, 2 miljoen 1 

Totaal gemeentelijke lasten Haren 784 Groningen 747 0 627 1 

OZB tarief Haren 0,1273% Groningen 0, 1482% Ten Boer  -1 0,0947% 1 

Netto schuld/inkomsten Haren 172% Groningen 94% Ten Boer 215%  104%  

Netto schuld per inwoner jaarrekening 2011 Haren 4045 Groningen 4242 Ten Boer 4187  2565  

Aantal fte ambtenaren per 1000 inwoners Haren: 8  Groningen: 16 Ten Boer:2, gem.: 15,5  Tynaarlo: 7,6  

     

Totaal score  29  50 

 

Wanneer de scores per onderdeel worden opgeteld, valt meteen op dat het collegevoorstel vooral gebaseerd is op strategische doelstellingen en bestuurskracht, waarbij het laatste 

onderdeel veel positiever wordt gewaardeerd door het college dan door D66. De onderdelen waar Tynaarlo het beste uitkomt, zoals ‘negatieve gevolgen van de fusie’ en ‘logische 

samenhang’ zijn in het collegevoorstel nauwelijks van belang. Om over het ‘maatschappelijk draagvlak’ maar te zwijgen. 


