
        

   

   

   

Motie financiële onderbouwing keuze zelfstandig Haren 
 

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op woensdag 15 juni 2016, besprekende de Besluitvorming 

Bestuurlijke Toekomst Haren, 

 

Constaterende dat: 

- De uitkomst van spoor 1, ‘Beterr Haren’ laat zien dat Haren toekomstbestendig is, mits de in de zes 

deelprojecten voorgestelde maatregelen worden getroffen; 

 

Overwegende dat: 

- De intenties en inzet gericht zullen zijn op realisatie van deze maatregelen en dat deze maatregelen gezien 

worden als minimum; 

- Het van belang is om naast de voorgestelde maatregelen een  buffer te creëren om er zeker van te kunnen zijn 

onverwachte tegenvallers te kunnen opvangen en om ruimte te hebben voor nieuwe beleidsontwikkelingen en 

toekomstige taken; 

 

Besluit: 

- Zich te binden aan de volgende opdracht: 

a. Een zodanige vergroting van de reserves en verlaging van de netto schuld dat de solvabiliteit BBV ultimo 2022* 

28% zal zijn; 

b. De ombuigingsopdracht van € 13.420.000 die hiervoor nodig is te realiseren in de periode 2017-2022*, hetgeen 

neerkomt op ruim 2 miljoen per jaar; zie bijlage in excel 

c. Deze ombuigingsopdracht te realiseren door enerzijds bezuinigingen, anderzijds lastenverzwaring; 

- Een uitgewerkt voorstel voor deze ombuigingen aan de raad voor te leggen bij de behandeling van de 

voorjaarsnota, op 20 juni 2016; 

- De bewoners goed te informeren over de aard, omvang en tijdsduur van deze bezuinigingsoperatie; 

 

En verzoekt het college: 

- Deze motie toe te voegen aan het rapport Beterr Haren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag.   

 

De fracties van 

 

D66 

 

GVH 

 

CDA 

 

 

*Eind 2023 zal de solvabiliteit kunnen uitkomen op 30%, maar dit kan alleen als inschatting in de tabel worden  

opgenomen, omdat bij doorrekening nog geen cijfers voor dat jaar beschikbaar waren  



 

    

1. Toelichting: 

Wij verwachten dat voor bij de inwoners en ondernemers van Haren begrip en steun zal zijn, mits duidelijk 

naar hen wordt overgebracht dat: 

a. De Harener gemeenschap € 2 miljoen per jaar duurder uit zou zijn, als zij nu onder Groningen zou vallen 

(berekening  gebaseerd op de huidige belastingtarieven in Groningen en in Haren).   

b. De door ons voorgestelde lastenverzwaring slechts voor 7 jaar nodig is. Bij overgang naar Groningen moet 

er ernstig rekening mee worden gehouden dat voornoemde lastenverzwaring voor onbepaalde tijd zal 

zijn en van een mogelijk grotere omvang. 

c. De benodigde bezuinigingen t/m 2023 zo kunnen worden gekozen dat het voorzieningenniveau in Haren 

in belangrijke mate overeind kan blijven. Het is mogelijk dat bij samenvoeging met Groningen het 

voorzieningenniveau stapsgewijs zal worden verlaagd, zonder dat de Harener gemeenschap daarop 

invloed heeft. 

d. De financiële positie van Haren na 2023 waarschijnlijk zo florissant is dat we voorzien dat in de daarop 

volgende jaren (tot bijv. 2030) de nu voorgestelde bezuinigingen/lastenverzwaring vermoedelijk niet 

meer nodig zullen zijn. In hoeverre dat ook zo zal zijn in geval van een samenvoeging met Groningen, is 

niet te zeggen. 

e. Met de extra inspanning gedurende 7 jaar behouden de inwoners en de gemeente Haren voor 

onbepaalde tijd zeggenschap over hun eigen omgeving en de financiën, met alle voordelen van dien.     

f. In de berekeningen is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding, noch met andere meevallers.  

 


