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Beantwoording van uw vragen over het 'Rapport 
zelfstandigheid Gemeente Haren' 

Geachte heer Visser, 

In uw brief van 4 maart 2016 stelt u ons vier vragen over het rapport 'Verkenning zelfstandigheid gemeente 
Haren'. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen 
en geven wij daarna ons antwoord. 

1. Hoe beoordeelt u het rapport voornoemd? Beschouwt u het als een richtinggevend document voor 
de verdere besprekingen met de Gemeente Haren over de bestuurlijke toekomst van deze 
gemeente? Zo nee, waarom heeft u dit rapport dan afgewacht alvorens tot nadere stappen te 
komen? Kwamen de bevindingen van het rapport voornoemd voor u als een verrassing? 
En zo ja, welke punten hebben u dan verrast? 

Antwoord 
In het rapport wordt de centrale onderzoeksvraag "Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en 
bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?" beantwoord met "Nee, tenzij". Deze uitkomst maakt 
het nodig dat de gemeente Haren de mogelijke oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten op 
korte termijn nader gaat onderzoeken. Wij beschouwen het rapport als een richtinggevend document voor de 
verdere besprekingen met de gemeente Haren, ook voor de nadere verkenning van de gemeente Haren met 
de gemeenten Groningen en Ten Boer waartoe wij het college in het overleg op 7 maart jl. en onze brief van 
15 maart jl. hebben opgeroepen (2016-15.829/11/A.20, BJC). Het rapport heeft ons zowel verrast als niet 
verrast. Het rapport heeft ons niet verrast, aangezien de gemeente Haren in de afgelopen jaren reeds 
diverse malen zelf heeft vastgesteld dat de gemeente te kwetsbaar is om zelfstandig te kunnen blijven. 
Dit was voor ons ook de reden om een gezamenlijk onderzoek uit te laten voeren naar het besluit van de 
gemeenteraad op 14 december jl. om de zelfstandigheid van de gemeente te continueren. We zijn evenwel 
geschrokken van de ernst en de reikwijdte van de conclusies, vooral wanneer we de constateringen over de 
knelpunten in samenhang beschouwen. 

2. Hoe beoordeelt u de bestuurlijke en financiële kwaliteit van de gemeente Haren en het 
toekomstperspectief op bestuurlijk en financieel terrein? Kunt u daar de bevindingen van het rapport 
voornoemd bij betrekken? 
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Antwoord 
Wij hebben kennisgenomen van de conclusies in het rapport over de bestuurlijke en financiële kwaliteit van 
de gemeente Haren. Deze conclusies baren ons zorgen. Gezien de ernst en de reikwijdte van de conclusies 
in het rapport hebben wij het college van Haren vervolgens nadrukkelijk opgeroepen om in overleg te treden 
met de gemeenten Groningen en Ten Boer om te bezien hoe de geconstateerde knelpunten structureel 
opgelost kunnen worden. 

3. Welke stappen overweegt u nu te zetten en heeft u daarbij een tijdsplanning? Hierbij kunt u de 
volgende deelvragen betrekken: 

a. Heeft u al contact met het bestuur van de gemeente Haren gehad en, zo ja, kunt u ons op de hoogte 
stellen van de stand van zaken? 

Antwoord (voorlopig) 
Op 15 maart jl. hebben wij Provinciale Staten een afschrift gezonden van de brief die wij aan het college van 
Haren hebben gezonden (2016-15.829/11/A.20, BJC). Kortheidshalve verwijzen wij hier graag naar de 
inhoud van deze brief. Wij hebben het college van Haren in deze brief opgeroepen om, gelet op de ernst en 
de reikwijdte van de conclusies in het rapport, in overleg te treden de gemeenten Groningen en Ten Boer en 
gezamenlijk te onderzoeken op welke wijze passende oplossingen gevonden kunnen worden voor de 
geconstateerde knelpunten en hierover voor 1 juni 2016 aan ons verslag te doen. Tevens hebben wij in deze 
brief aangegeven dat het college van Haren op basis van dit overleg beide varianten (zelfstandig de 
knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer) kan afwegen tegen de vraag 
waar men de inwoners van Haren het beste mee dient. Op 24 maart 2016 hebben wij mondeling vernomen 
dat het college van Haren daartoe wel heeft besloten, maar dit niet in het raadsdebat heeft gemeld en dit ook 
geen onderdeel van het debat heeft uitgemaakt en evenmin onderdeel uitmaakt van het op 29 maart 2016 
door de gemeenteraad van Haren vastgesteld besluit. In het belang van de inwoners van Haren vinden wij 
het van belang om beide verkenningen mogelijk te maken. Daarom hebben wij op 30 maart 2016 het besluit 
genomen het zogeheten open overleg te starten met de besturen van de gemeenten Groningen, Haren en 
Ten Boer en deze gemeenten en Provinciale Staten (2016-18.613/13extra/A.1, BJC) daarvan bij brief in 
kennis gesteld. Op 31 maart 2016. hebben wij opnieuw overleg gevoerd met het college van Haren. 
In dit overleg hebben wij ons besluit en het vervolgproces nader toegelicht. 

b. Heeft u contact met het bestuur van de buurgemeenten van de gemeente Haren en het ministerie 
van BZK om de gerezen situatie n.a.v. het rapport voornoemd nader te bespreken? Zo nee, waarom 
niet? Zo ja, waaruit bestaat dat contact dan en welke inzet heeft u daarbij (gehad)? 

Antwoord 
Wij onderhouden voortdurend contacten met de Groninger gemeenten en het ministerie van BZK. 
Als dit tot resultaten leidt, zullen wij Provinciale Staten daarover vanzelfsprekend informeren. 

4. Bent u het, alles overziende, met ons eens dat de gemeente Haren er goed aan doet zich op de 
kortst mogelijke termijn aan te sluiten bij de fusiebesprekingen van de gemeente Ten Boer en de 
gemeente Groningen? Of ziet u reële andere alternatieven? 

Antwoord (voorlopig) 
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar onze brief aan Provinciale Staten van 30 maart 
2016 (2016-18.613/13extra/A.1, BJC). 



Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerd^taten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


