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Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Winsum, 4 maart 2016 

Betreft: Rapport zelfstandigheid Gemeente Haren 

Geacht coliege, 

Vandaag ontvingen wij het rapport "Verkenning zelfstandigheid Gemeente Haren", met daarbij een 
kort begeleidend schrijven van uw kant. In dat schrijven zegt u niets over het rapport in kwestie en 
over de stappen die u voornemens bent te zetten, op basis van de bevindingen van de rapporteurs. 
Dat leidt bij ons tot de volgende vragen. 

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? 

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? 

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? 

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)? 

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? 

In afwachting van uw beantwoording. 

Met vriendelijke groet. 
Namens de PvdA Statenfractie 

Romke Visser 
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