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1 
schriftelijke vragen n.a.v. antwoorden van minister Plasterk op 
Kamervragen van kamerlid J. Monasch over de voorgenomen 
gemeentelijke herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer 

Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 14 maart 2017 stelt u vijf vragen over de voorgenomen gemeentelijke herindeling van 
Groningen, Haren en Ten Boer. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 
Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen en geven daarna ons antwoord. 

1. Bent u op de hoogte van de antwoorden van minister Plasterk op de Kamervragen van het 
Kamerlid Monasch over de voorgenomen gemeentelijke herindeling van Haren Ten Boer en 
Groningen? 

Antwoord: Ja, de antwoorden van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn 
volledigheidshalve bijgevoegd. 

2. Waarom heeft u de minister niet op de hoogte gesteld van het verdagingsbesluit omtrent 
goedkeuring van de begroting 2017 van de Gemeente Haren ingevolge artikel 21 van de Wet 
Algemene Regels Herindeling? 

Antwoord: Dit is niet wettelijk vereist. Verdaging van een besluit dat aan onze goedkeuring is onderworpen, 
i.e. een begroting van een gemeente op grond van artikel 21 van de Wet algemene regels herindeling, is een 
discretionaire bevoegdheid van Gedeputeerde Staten ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (artikel 
10:31). 

3. Waarom heeft u de goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2017 verdaagd? 

Antwoord: Goedkeuring van een gemeentelijke begroting met het oog op het financieel belang van een 
nieuw te vormen gemeente, vraagt om zorgvuldig onderzoek waarmee de benodigde tijd is gemoeid zoals 
het opvragen van aanvullende informatie en de beoordeling daarvan. Wij hebben op 21 maart 2017 een 
besluit genomen tot goedkeuring van de begroting 2017 van de gemeente Haren. Uit onze 
begrotingsbeoordeling 2017 concluderen wij dat voor 2017 sprake is van een sluitende begroting. Dit is 
vooral veroorzaakt door lastenverzwaring en areaaluitbreiding. De beoogde fusiegemeenten Groningen en 
Ten Boer hebben, met een aantal opmerkingen, ook ingestemd met de begroting 2017 van Haren. 
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4. Onthoud u hiermee de Tweede Kamer en de minister niet cruciaie informatie over de financiële 
robuustheid van de Gemeente Haren? En zo nee waarom niet? 

Antwoord: Nee. Met het informeren van de raad en het college van de gemeente Haren over onze 
bevindingen ten aanzien van de gemeentelijke begroting 2017 is deze informatie thans openbaar. Bovendien 
hebben wij een afschrift van onze brief van 21 maart jl. ter informatie verzonden aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de colleges van de gemeenten Groningen en Ten Boer. 
Overigens merken wij op dat zowel in het herindelingsontwerp als in het herindelingsadvies de belangrijkste 
conclusies uit verschillende, onafhankelijke onderzoeken naar de financiële positie van Haren zijn 
opgenomen. 

5. Binnen weike termijn gaat u de begroting 2017 van Haren goedkeuren en daarmee indirect het 
Verbeterplan Beter Haren? 

Antwoord: Zie het antwoord op vraag 3. De keuzes, die zijn gemaakt in het kader van het Verbeterplan 
Beterr Haren (ombuigingen en lastenverzwaringen) en die hun doorwerking hebben in de begroting 2017 en 
de meerjarenbegroting, zijn een verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Haren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


