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BTH bijdrage 14-12-2015 

Het lange traject met betrekking tot de bestuurlijke toekomst van Haren wordt nu met het  voorstel 
van het college vanavond hopelijk afgesloten. De inwoners en de organisatie verdienen duidelijkheid.  
De provincie verwacht van ons een besluit aan het einde aan het jaar 2015.   
Er was veel debat, veel onderzoek, veel reuring en bovenal een traject waar de inwoners van Haren 
zich zeer bij betrokken hebben getoond. Laten we ons daarmee gelukkig prijzen. 
 

Het college stelt voor de zelfstandigheid van Haren te continueren, waarbij de deur naar Tynaarlo 
open blijft staan. Wel nu, ik kan u zeggen dat de fractie van D66 volledig achter dit voorstel staat en 
dit voorstel van harte steunt. Het voorstel voor zelfstandigheid is de enige logische conclusie die 
volgt uit het uitgebreide voorbereidingstraject dat in de afgelopen jaren is doorlopen. We weten 
allemaal wat er is gebeurd. 
Er ligt de uitslag van de burgerraadpleging in maart 2014, waarbij de voorgestelde fusie met 
Groningen werd verworpen door 75% van de stemmers, de uitslag van de verkiezingen voor de 
gemeenteraad en het proces dat daarop volgde met de inwoners: er is maar een conclusie mogelijk, 
het overgrote deel, ruim twee derde van onze inwoners geeft de voorkeur aan zelfstandigheid of in 
geval van opschaling gaat de voorkeur uit naar een fusie met Tynaarlo. En wij als raadsleden zitten 
hier primair als volksvertegenwoordigers. 
Dat is het ingewikkelde aan dit dossier: soms lijkt het alsof wij vooral bezig zijn de opdracht van de 
provincie uit te voeren; de stad Groningen compliceert het door ons uit te nodigen te gaan 
meedenken over een fusie met Ten Boer en Groningen. Het is goed om af en toe een pas op de 
plaats te maken en te bedenken: voor en namens wie zitten wij hier en wat is onze taak, wat willen 
wij??  Vanuit die gedachte, vanuit de Harense samenleving, kijken we naar de mogelijkheden voor de 
toekomst.  

 
Hoe is de fractie van D66 tot haar standpunt gekomen? Mijn fractie toetst voorstellen in de eerste 
plaats aan de hand van het verkiezingsprogramma. En ik zal u langs die lijn meenemen.  
Onze voorkeur ging uit naar beperkte opschaling met een  gelijkwaardige partner waarmee Haren 
zoveel mogelijk kenmerkende en gewaardeerde overeenkomsten heeft. En dat is overduidelijk 
Tynaarlo. Dat geeft de mogelijkheid om samen met Tynaarlo een sterke landschappelijke gemeente 
te vormen tussen twee stedelijke gebieden. Een mogelijkheid om een actieve en sterke positie in de 
regio Groningen Assen in te nemen  en de toegevoegde waarde van de gebiedskwaliteit  te benutten, 
te versterken  en te borgen.  
 Tynaarlo heeft aangegeven op dit moment niet aan een fusie toe te zijn omdat ze eerst een  visie op 
de toekomst in alle rust willen bezien.  
Het tweede uitgangspunt in ons verkiezingsprogramma is dat D66 geen medewerking zal verlenen 
aan een besluit dat niet kan rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak.  

 
Voor welke situatie staan we dan nu en hoe kijkt D66 dan aan tegen de eerder door ons geuite wens 
van beperkte opschaling?  
 Op een aantal punten is de situatie van Haren wezenlijk veranderd in vergelijking met twee jaar 
geleden.  
 
Decentralisatie  
Aanvankelijk leek een forse opschaling van gemeenten gewenst, zo was de verwachting, omdat de 
rijksoverheid veel taken naar de gemeenten zou overhevelen, de zgn decentralisaties. Van alle 
kanten werd gewaarschuwd dat de gemeentebegroting tenminste zou verdubbelen, ook die van 
Haren. Een relatief kleine gemeente als Haren zou de taken nooit goed kunnen uitvoeren. Een 
gemeente zou tenminste 100.000 inwoners moeten hebben om de decentralisatie- operatie aan te 
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kunnen. Later werd dat teruggebracht tot ca 45.000-50.000 inwoners. Inmiddels geeft de aanjager 
van dit idee, de heer Plasterk , geen prioriteit meer aan opschaling.  
Parallel daaraan was vanuit de provincie een herindelingsopdracht uitgezet als uitvloeisel van de 
werkzaamheden van de commissie Jansen.   
Wij hebben in 2012 al vrij unaniem geconstateerd dat veel van de door Jansen gesignaleerde 
problemen (werkgelegenheid, sociale werkvoorziening, zwakke economie) op Haren niet van 
toepassing is. De decentralisaties , kwetsbaarheden in de organisatie en de financiële positie, die 
problemen golden voor ons.   
D66 constateert nu dat Haren in staat is geweest in het afgelopen jaar de gedecentraliseerde taken 
goed op de rails te zetten. De raad in Haren heeft gekozen voor de beleidslijn: lokaal wat kan en 
regionaal wat regionaal moet. En vanuit dat kader zijn hele goede stappen gemaakt in de uitvoering. 
Dat geeft ons vertrouwen. 
De helft van het bedrag van ruim 7 miljoen euro dat Haren voor de decentralisaties beschikbaar 
heeft, heeft betrekking op de uitvoering van de Jeugdzorg. Jeugdzorg blijft in alle gevallen in de 
komende jaren in regionaal verband uitgevoerd. Haren is daarbij één van de Groninger gemeenten in 
dit samenwerkingsverband. 
De fractie van D66 is ervan overtuigd dat een beperkte schaalgrootte juist gunstiger is voor de 
uitvoering van de WMO en de Participatiewet dan uitvoering in een heel groot gefuseerd verband.   
We zien dat onze gemeente het uitstekend doet als het gaat om de uitstroom bij de uitvoering van 
de Participatiewet en dat de het voor de uitvoering van de WMO grote voordelen heeft dat Haren 
een overzichtelijke sociale infrastructuur. Op het terrein van het Sociaal Domein heeft Haren 
bestuurskracht getoond.  
 
Financiën  
En hoe staan we er financieel voor?  In de afgelopen periode is de financiële positie van Haren 
verbeterd, ondanks teruglopende inkomsten vanuit het gemeentefonds. Er is  weinig speelruimte, 
daar moeten we niet voor weglopen.  
Maar de meerjaren begroting die afgelopen maand met overgrote meerderheid is aangenomen in 
deze raad is sluitend en realistisch.  
De schuldenpositie is verbeterd en komt op normniveau. Er zijn mogelijkheden tot verdere 
verbetering *(7 tot 25 miljoen,analyse als reactie op Berenschot , januari 2015) wij zullen het college 
vragen daarop  krachtig in te zetten. Het weerstandsvermogen is op orde.  
Natuurlijk blijven er risico’s, maar tegelijkertijd moeten ons zelf niet wijsmaken dat opschalen een 
finale oplossing zou zijn voor de financiële positie van Haren.  
 
Kwetsbare plekken en bestuurskracht 
Op enkele punten kent de ambtelijke organisatie van Haren kwetsbare plekken, voornamelijk 
veroorzaakt door het feit dat er sprake is van éénpitters op verschillende dossiers en er een forse 
bezuinigingsopdracht van de raad is op de post personeel, externe inhuur. Het college geeft in de 
notitie bij het voorstel aan dat er een organisatie-ontwikkelingstraject wordt voorbereid waardoor de 
gesignaleerde kwetsbaarheden worden verminderd en de bestuurskracht en de uitvoeringskracht 
worden vergroot. De fractie van D66 dringt er bij het college op aan om korte termijn, te weten op 1 
maart 2016 een uitvoeringsplan gereed te hebben voor dit traject. We moeten het niet groter of 
kleiner maken dan het is. Het is een grotendeels oplosbare kwestie waaraan we moeten en kunnen 
werken. Wel  willen wij vanuit onze plicht naar de inwoners toe, zicht houden op een 
bestuurkrachtige gemeente.  
En laat ik er in dit verband de brief van 3 december van Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
halen. Daarin geeft de provincie aan dat het in beginsel aan de gemeenten gelaten wordt om de 
eigen keuzes te maken met betrekking tot hun bestuurlijke toekomst  en dat gemeenten in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De provincie geeft ons de 
ruimte maar geeft tegelijker tijd aan te zullen blijven toetsen op bestuurskracht.  
Dat vinden we een uitstekende zaak.  Onze inwoners hebben recht op een effectief en efficiënt 
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bestuur. We vinden  dan ook dat het college de inzet op de bestendige bestuurkracht zichtbaar moet 
maken en moet kunnen verantwoorden.  
 
 
Inzet op Regio Groningen Assen 
Ook in een geval van zelfstandigheid van Haren blijft voor de fractie van D66 een proactieve houding 
van Haren in de samenwerkingsverbanden binnen de regio Groningen Assen van groot belang 
teneinde onze rol in de regio te blijven spelen, de potentie van de regio te blijven versterken en de 
door ons gekoesterde waarden van het gebied veilig te stellen. Er liggen prachtige kansen o.a. op het 
gebied van economie, ruimtelijke ordening, toerisme en cultuur.  

Vanuit de analyse van de veranderde omstandigheden, die ik zojuist heb aangegeven komt de fractie 
van D66 tot voortschrijdend inzicht en tot de conclusie dat wij  volledig achter  het voorstel van het 
college kunnen staan om de zelfstandigheid van Haren te continueren. We zullen aan het werk 
moeten om te laten zien dat dit besluit het goede besluit is, dat we slagvaardig zijn en voor elkaar 
kunnen krijgen wat het overgrote deel van de inwoners wil. Wat ons betreft is dit een  opdracht aan 
ons allemaal, bestuur en inwoners van Haren om vol zelfvertrouwen de handen uit de mouwen te 
steken. 
Om de puntjes op de i te zetten en om duidelijk te maken dat het ons menens is met het verbeteren 
van de schuldpositie, de versterking van de uitvoeringsorganisatie en met de actieve inzet binnen de 
Regio Groningen-Assen, hebben wij een amendement voorbereid. Daarin nemen we tevens het 
besluit extra bijlagen toe te voegen aan het voorstel zoals het er nu ligt  
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


