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Geachte heer Zwiers, 

In uw brief van 9 maart 2018 stelt u vier vragen over de provinciale rol bij de beantwoording door de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Nota naar aanleiding van het verslag met betrekking tot het 
wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer (Kamerstukken II 2017/18, 
34 805, nr. 6). Bij brief van 3 april 2018 (2018-021.777/14/A.6) hebben wij de beantwoording van uw vragen 
uitgesteld en aangegeven eind april u onze reactie te kunnen sturen. 

Bijgaand beantwoorden wij de door u gestelde vragen. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen en geven 
daarna ons antwoord. 

1) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de ambtelijke contacten zijn verlopen tussen 
de Provincie Groningen en de ambtenaren van het Ministerie van Binnenlandse zaken, voor wat betreft 
de inhoudelijke beantwoording van de vragen van Minister Oiiongren? Juist vanuit de politieke 
verantwoording van het College zelf. Hoe vaak hebben deze contacten plaatsgevonden tussen de 
ambtenaren van de Provincie Groningen en het Ministerie van Binnenlandse zaken? 

Antwoord: 
Het is gebruikelijk dat voor de beantwoording van vragen in het Verslag van de commissie van Binnenlandse 
Zaken van de Tweede Kamer over wetsvoorstellen tot gemeentelijke herindeling informatie wordt uitgevraagd 
door het ministerie bij de betrokken provincie en daarover ambtelijke contacten plaatsvinden. De ambtelijke 
contacten tussen de provincie en het ministerie hebben per e-mail en telefonisch plaatsgevonden. De 
beantwoording van de vragen aan de Tweede Kamer in de Nota naar aanleiding van het verslag is de 
verantwoordelijkheid van de minister. 

2) Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven hoe de contacten feitelijk verliepen tussen de 
ambtenaren van de Provincie Groningen en de ambtenaren van de het Ministerie van Binnenlandse 
zaken. Ging dit uitsluitend telefonisch? Of via briefverkeer? Of verliep de communicatie tussen de 
ambtenaren per e-maii? Of was er sprake van een combinatie van eerdergenoemde 
communicatiemethoden. Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten. 
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Antwoord: 
Zie antwoord op vraag 1. 

3) Is het College bereid deze voorgaande genoemde communicatie te delen met Provinciale Staten, 
zonder een beroep af wachten op de Wet Openbaarheid van Bestuur? Graag een reactie van het College 
van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord: 
Wij hebben begrepen dat de Statenfractie van de Partij van het Noorden inmiddels een verzoek op grond van 
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft ingediend bij de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. Het is dan opportuun dat de gevraagde informatie langs die weg beschikbaar wordt gesteld 
aan Provinciale Staten. 

4) Er Is de afgelopen Jaren nog nooit een begroting van de gemeente Haren afgekeurd door de Provincie 
Groningen. Ook de begroting van 2018 is onlangs goedgekeurd door de Provincie Groningen. Minister 
Ollongren schetst echter een beeld van een zwakke financiële positie van de gemeente Haren in haar 
beantwoording van de vragen naar de Tweede Kamerfracties. Kan het College van Gedeputeerde Staten 
aangeven waarop Minister Ollongren deze bevindingen baseert? 

Antwoord: 
Ten eerste willen wij benadrukken dat de beantwoording van vragen in de Nota naar aanleiding van het verslag 
een verantwoordelijkheid is van de minister. Wij kunnen derhalve niet treden in de beantwoording door de 
minister en de geraadpleegde informatie waarop de antwoorden berusten. 
Ten tweede merken wij op dat de begroting van een gemeente ieder jaar door de provincie op grond van de 
Gemeentewet slechts wordt getoetst op structureel en reëel evenwicht. Alleen gedurende de periode van Arhi-
toezicht heeft de provincie de taak een begroting op grond van de Wet arhi al dan niet goed te keuren. 
Goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met de financiële belangen van de nieuw te vormen 
gemeente dan wel met de wet. De begroting 2018 van de gemeente Haren voldoet aan deze criteria en haar 
begroting is dan ook goedgekeurd op grond van de Wet arhi. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

(ïedeput^rde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

secretaris. 


