
Schriftelijke vragen 
 

 

 

Groningen, 4 april 2017 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie en de PVV Statenfractie aan 

het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 
Geacht College, 

 

De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid hebben kennisgenomen van de 

goedkeuring van de Begroting 2017, door de Provincie Groningen, van de gemeente 

Haren op 21 maart jl. Dit in het kader van het financieel Ahri-toezicht. In uw 

goedkeuringsbrief van 21 maart 2017 aan de gemeente Haren heeft u een aantal 

opmerkingen/kanttekeningen geplaatst. Bij vrijwel elke opmerking of kanttekening, die u 

heeft geplaatst heeft de gemeente Haren een duidelijk weerwoord of is er sprake van een 

interpretatieverschil. In sommige gevallen zou zelfs sprake zijn van een misverstand of 

vergissing van de Provincie Groningen, volgens de Gemeente Haren. Ook waren de 

media wederom eerder op de hoogte van uw communicatie richting de gemeente Haren, 

dan de gemeente Haren zelf. Dit roept bij de zowel de Partij voor het Noorden als de 

Partij voor de Vrijheid een aantal vragen op: 

 

 
1) Hoe kan het dat de media weer eerder op de hoogte waren van de inhoud van de 

brief die de Provincie op 21 maart jl. verstuurde inzake de goedkeuring van de 

begroting 2017, dan de gemeente Haren zelf? Kan het College een verklaring 

hiervoor geven? 
 

2) De Partij voor het Noorden en de Partij voor de Vrijheid krijgen de indruk dat er 

relatief lang is gewacht met de beoordeling van de begroting 2017 van de 

gemeente Haren. Bij andere Groningse gemeenten wordt doorgaans ook niet 

gewacht tot de voorlopige jaarcijfers van 2016 bekend zijn. Kan het College 

aangeven waarom de Provincie pas op 21 maart 2017 naar buiten kwam met de 

goedkeuring van de begroting 2017? 

 

3) Volgens de Provincie Groningen was van de vastgestelde bezuinigingen 2015 

100.000 euro niet gerealiseerd. Volgens de gemeente Haren zijn alle 

bezuinigingen 2015 en 2016 gerealiseerd. De conclusie berust op een vergissing  

en een misverstand volgens de gemeente Haren. Deelt het College van 

Gedeputeerde Staten deze vergissing en dit misverstand? En zo ja, hoe kunnen 

deze vergissing en dit misverstand zijn gemaakt? En heeft deze vergissing en dit 

misverstand nog invloed gehad op het besluit van het College van Gedeputeerde 

Staten om te kiezen voor de keuze van opheffing van de gemeente Haren in 

2019? 

 

 



 

4) Op de jaarrekening 2016 zou er volgens de Provincie Groningen sprake zijn van 

een (fors) nadelig saldo. Navraag bij de gemeente Haren leert dat er sprake is van 

een nadelig saldo van circa 0,3 miljoen euro. Van welk bedrag ging het College 

van gedeputeerde Staten uit voor wat betreft de voeding van de algemene 

reserves? En is een tekort van 0,3 miljoen euro onoverkomelijk volgens het 

College? 

 

 

5) De gemeente Haren vindt de opmerking van de Provincie voorbarig inzake het 

wegenonderhoud dat onterecht geactiveerd wordt in 2017. Het zou gaan om een 

interpretatieverschil volgens de gemeente Haren. Deelt u deze mening van de 

gemeente Haren als College van Gedeputeerde Staten? 
 

 

6) De gemeente Haren nodigt u uit voor een gesprek over de gang van zaken 

rondom het  goedkeuren van de begroting van de gemeente Haren. Is het College 

van Gedeputeerde Staten voornemens met de gemeente in gesprek te gaan over 

de geschetste gang van zaken? 

 

7) Stel er is inderdaad sprake van vergissingen en misverstanden bij de beoordeling 

van de financiële jaarstukken van de gemeente Haren door de Provincie 

Groningen, is het College van Gedeputeerde Staten dan voornemens dit achteraf 

kenbaar te maken aan de Tweede Kamer, die binnenkort een beslissing moet 

nemen over het opheffen van de gemeente Haren?  

 

8) Als het College van Gedeputeerde Staten de begroting 2017 van de gemeente 

Haren op 1 februari jl. met dezelfde aantekeningen als nu had goedgekeurd, had 

u dan nog steeds Provinciale Staten geadviseerd over het herindelingsadvies van 

de gemeente Haren? 

 

 

9) Om de Tweede Kamer een objectief beeld te geven van de herindelingssituatie 

van onder andere de gemeente Haren kan een duidelijk beeld van de actuele 

financiële situatie van de 3 gemeenten helpen. Is het College van Gedeputeerde 

Staten voornemens om de Minister en de Tweede kamer te berichten omtrent de 

goedkeuring van de begroting 2017 van de gemeente Haren? Met andere woorden 

is het College van Gedeputeerde Staten voornemens een aangepast advies te 

sturen aan de Minister van Binnenlandse zaken en komt dit aangepaste advies 

eerst aan de orde in de Provinciale Staten van Groningen? 
 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Be Zwiers 

Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

Ton van Kesteren                                                                                                     

Namens de Statenfractie van de Partij voor de Vrijheid 


