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Amendement Bestuurlijke Toekomst Haren 

 
 

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 14 december 2015, besprekende de 

Bestuurlijke Toekomst van Haren, 

 

Constaterende dat: 

- In het voorstel duidelijk wordt dat de gemeente Haren in de afgelopen jaren heeft bewezen over 

voldoende bestuurskracht te beschikken om de (nieuwe) wettelijke taken en overige 

maatschappelijke opgaven naar behoren uit te voeren en daarmee voldoende heeft aangetoond in 

staat te zijn om goed als zelfstandige gemeente te kunnen functioneren; 

- In het voorstel duidelijk wordt dat in een tijd van sterk teruglopende inkomsten en grotere 

maatschappelijke opgaven de gemeente Haren in staat is gebleken haar financiële positie te 

verbeteren en de schuldpositie te verlagen;  

- Uit de burgerraadpleging 2014 en het BTH-burgerparticipatietraject van 2014 mag worden afgeleid 

dat een ruime meerderheid van de inwoners van Haren een voorkeur heeft voor een zelfstandige 

gemeente Haren;   

- In het voorstel wordt aangegeven dat er een organisatie ontwikkeltraject wordt voorbereid, 

waardoor gesignaleerde kwetsbaarheden in de organisatie worden verminderd en de bestuurskracht 

en uitvoeringskracht verder worden vergroot;  

- Bij het voorstel weinig bijlagen zijn gevoegd, die de gemaakte keuze en de argumenten voor deze 

keuze verduidelijken;  

 

Overwegende dat: 

- De Provincie Groningen van de Groninger  gemeenten een besluit met betrekking tot hun 

bestuurlijke toekomst voor het einde van 2015 verwacht; 

- De Provincie Groningen op 1 september 2015 een brief stuurde aan de gemeente Haren waarin 

werd gesteld dat gemeenten nu en in de toekomst hun taken en opgaven goed moeten kunnen 

(blijven) doen. ‘Van gemeenten mag worden verwacht dat zij kunnen aantonen dat hun keuzes met 

betrekking tot de bestuurlijke toekomst robuuste, bestuurskrachtige gemeenten in regionaal 

perspectief opleveren’. In de brief van 3 december 2015 wordt het volgende gesteld: ‘Het wordt in 

beginsel aan de gemeenten gelaten om hun eigen keuzes te maken met betrekking tot hun 

bestuurlijke toekomst…’ En: ‘Wij geven de gemeenten nadrukkelijk de ruimte om hun eigen 

verantwoordelijkheid in deze te nemen en die in te vullen’.  

- In het voorstel probleemstelling, doelstelling, stappenplan en tijdpad van het organisatie 

ontwikkeltraject niet concreet genoeg benoemd zijn; 



- De motivering voor een organisatie ontwikkelingstraject  grotendeels wordt afgeleid uit de 

doelstelling de kwetsbaarheden weg te werken en de bezuinigingsopdracht van 450.000 euro van de 

gemeenteraad ; 

- Er een duidelijke wens is bij een grote meerderheid van de gemeenteraad om de schuldpositie van 

de gemeente te verminderen en de financiële positie van Haren verder te versterken; 

- De gemeente Haren vanaf de oprichting van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen 

een actieve positieve houding heeft naar de RGA en veel waarde toekent aan een actieve deelname 

aan dit samenwerkingsverband;  

-Gelet op alle onderzoeken die gedaan zijn een zelfstandig Haren tot de mogelijkheden behoort; 

 

Besluit: 

- de zelfstandige status van de gemeente Haren te continueren en dit direct ter kennis te brengen 

van de Provincie Groningen; 

- voor 1 maart 2016 een brief te sturen  aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Groningen met een nadere onderbouwing van het besluit, gebaseerd op eerder uitgevoerde 

onderzoeken, aan de hand van de punten uit de brief van de provincie van  1 september 2015:  

‘Bestuurlijke organisatie, taak-en roldiscussie, gemeentelijke herindeling. Stand van zaken en het 

verdere proces’;   

-  voor 1  maart 2016 een plan van aanpak voor het organisatie ontwikkeltraject gereed te hebben, 

waarin probleemstelling, doelstelling m.b.t. het oplossen van kwetsbaarheden, een stappenplan en 

een tijdpad zijn opgenomen; 

- in het financieel beleid het terugdringen van de schuldpositie nog nadrukkelijker prioriteit te geven 

en daartoe een voorstel te presenteren bij de voorjaarsnota ; 

- vanuit een proactieve houding in te zetten op een versterking van het samenwerkingsverband 

Regio Groningen-Assen; 

- bij inkooprelaties en andere samenwerkingsmogelijkheden uitdrukkelijk ook te kijken naar 

mogelijkheden met Drentse gemeenten of inkoop van diensten bij bedrijven; 

 

en 

 

bij het voorstel de volgende bijlagen te voegen: 

a. Meerjarenbegroting 

b. Resultaten burgerraadpleging 2014 en uitkomsten BTH-burgerparticipatietraject 2014 

 

 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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