Motie

De gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op maandag 27 november, besprekende het
raadsbericht ‘Toelichting artikel 79 wet arhi’,
Constaterende dat:
* De gemeenteraad van Haren in een motie d.d. 30 oktober 2017 het college heeft gevraagd te
onderzoeken welke verplichtingen voortkomen uit art. 79 van de wet arhi;
* Uit onderzoek duidelijk wordt dat er uit artikel 79 geen verplichtingen tot het treffen van
voorbereidingen voor een herindeling voortvloeien, zolang er geen uitspraak is van de Tweede
Kamer en Eerste Kamer;
* De wet arhi niet voorziet in spelregels die van toepassing zijn op een herindeling waarbij een of
meer gemeenten tegen democratische besluiten in gedwongen wordt/worden tot herindeling;
* Het begrip ‘tijdig’ derhalve ook niet is gedefinieerd voor een herindeling waarbij een of meer
gemeenten tegen democratische besluiten in gedwongen wordt/worden tot herindeling;
* Het provinciaal bestuur geen bevoegdheid heeft voorbereidingen af te dwingen;
Overwegende dat:
* Er in tegenstelling tot hetgeen in het raadsbericht wordt gesuggereerd, er geen door het
gemeentebestuur van Haren erkend bestuursakkoord is en geen personeelsconvenant;
* Het gemeentebestuur van Groningen de herindeling waarbij Haren gedwongen wordt, wil
doorzetten ondanks het feit dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan die de gemeenteraad in juni
en november 2016 stelde*;
* Het gemeentebestuur van Haren de gevolgen daarvan voor de gemeenten Groningen en Ten Boer
niet heeft veroorzaakt;
* Het personeel van de gemeente Haren rechtsbescherming geniet;
Spreekt uit:
* Geen aanleiding te zien opnieuw een tweesporenbeleid in te zetten;
* Geen aanleiding te zien terug te komen op het gestelde in de motie van 5 september 2016;

En verzoekt het college:
* Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen hiervan schriftelijk in kennis te stellen;
* Indien uit nader onderzoek naar het kritisch pad van bepaalde beleidsterreinen naar het oordeel
van het college overtuigend blijkt dat het onvermijdelijk is actie te ondernemen vóórdat de beide
Kamers zich hebben uitgesproken, hiertoe een concreet en gemotiveerd voorstel aan de
gemeenteraad voor te leggen volgens de reguliere procedure in een raadscommissie;
* Te onderzoeken welke maatregelen de gemeente Haren wanneer dient te nemen indien de
gemeente Groningen in het kader van een nieuw te vormen organisatie alle vacatures openstelt; de
gemeenteraad hierover te informeren en, zo nodig, hiertoe een concreet en gemotiveerd voorstel
aan de gemeenteraad voor te leggen volgens de reguliere procedure in een raadscommissie;
* Voor het overige uit te gaan van het gestelde in de motie van 5 september 2016;
En gaat over tot de orde van de dag.
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* Die voorwaarden zijn:
a. Het initiatief moet van de buurgemeente komen, Haren moet wel zelf willen
b. De datum 1 januari 2019 mag niet in gevaar komen
c. Het moet een lichte samenvoeging worden (harde voorwaarde)
d. Het mag de gemeente Groningen geen geld kosten
e. De gemeenteraden van Groningen en Ten Boer namen op 30 november 2016 een amendement
aan waarin staat: ‘Wij willen echter in de voorgenomen herindeling de gemeente Ten Boer en de

gemeente Groningen geen hinder laten ondervinden door de voorgenomen toetreding van Haren’.

