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Schriftelijke vragen over de procedure m.b.t. de motie vrij 
parkeren in Haren 

Geachte heer Zwiers, 

In uw brief van 10 oktober 2018 stelt u zeven vragen over het door ons genomen besluit geen goedkeuring te 
verlenen aan de motie van de gemeente Haren d.d. 2 juli 2018 inzake het 'eerste 1,5 uur vrij parkeren'. De 
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan. Volledigheidshalve herhalen wij uw vragen eerst en 
geven daarna ons antwoord. 

Vraag 1. 
Kan het College van Gedeputeerde Staten uitleggen waarom, binnen 3 dagen, het besluit voor vrij 
parkeren in Haren plotseling wordt ingetrokken? Graag een toelichting van het College van 
Gedeputeerde Staten over deze gang van zaken. 

Antwoord vraag 1. 
Na verzending van ons schrijven d.d. 2-10-2018 aan de raad van Haren hebben wij via bestuurlijke weg 
vernomen dat ons besluit eventueel op verschillende manieren uitgelegd kan worden. Wij hebben dan ook, om 
mogelijke onduidelijkheden zo spoedig mogelijk weg te nemen, op 5-10-2018 een brief ter verduidelijking van 
ons besluit verzonden. Er is hier dan ook geen sprake van 'het plotseling intrekken van een besluit voor vrij 
parkeren' zoals uw vraag suggereert. 

Vraag 2. 
Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven op basis van welk(e)(e) genomen besluiten van de 
gemeenten Haren, Ten Boeren Groningen haar afwijzingsbrief heeft geschreven op 5 oktober 2018 aan 
de Gemeenteraad van Haren? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord vraag 2. 
Zoals opgenomen in ons beleidskader Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2014 een kwestie van 
evenwicht (GTK) worden besluiten beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Een van de criteria in het 
geval van Arhi- besluiten is de overeenstemming tussen fusiepartners. Indien de partnergemeente niet instemt 
zal de beoordeling door de provincie meer indringend van karakter zijn en zal een meer inhoudelijke 
beoordeling plaatsvinden. 

In onze brief van 2 oktober jl. hebben wij aangegeven dat wij hebben geconstateerd dat bestuurlijk overleg goed 
op gang is gekomen, dat wij hieraan grote waarde hechten en dat wij in het verlengde hiervan verdere 
besluitvorming tegemoet zien. Na verzending van de brief hebben wij vernomen dat de brief op dit punt anders 
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geïnterpreteerd werd. In onze brief van 5 oktober jl. hebben wij ter verduidelijking en nadrukkelijk aangegeven 
dat wij er van uitgaan dat bestuurlijke afspraken nageleefd worden en dat wij deze motie dan ook niet 
goedkeuren. 

Ons Arhi- besluit is genomen overwegende dat hier geen bestuurlijk commitment aanwezig is. Dit blijkt uit zowel 
de beoordeling door de gemeente Groningen als uit het bestuurlijk overleg tussen de gemeenten Groningen en 
Haren d.d. 17 en 24 juli 2018. Wij zijn van oordeel dat het oordeel van de gemeente Groningen en de 
uitkomsten van het bestuurlijk overleg aansluit bij ons beleidskader. Het komt er op neer dat het besluit dient te 
worden bezien in het licht van maatregelen in het actieplan Centrum waarbij het van belang is dat nu geen 
activiteiten worden opgestart die mogelijk later tot knelpunten kunnen leiden. Wij zijn met de bestuurders van de 
gemeenten Groningen en Haren van mening dat nadere afstemming wenselijk is en hebben goedkeuring aan 
de motie onthouden. 

Vraag 3. 
Kan het College van Gedeputeerde Staten aangeven wie feitelijk de beslissing heeft genomen om de 
tweede brief te sturen op 5 oktober aan de Gemeenteraad van Haren? En wordt hiermee de AHRi-
procedure wei op de Juiste manier gevolgd en uitgevoerd? 

Antwoord vraag 3 
In overleg met gedeputeerde Brouns is de tweede brief ter verduidelijking verzonden. De eerste brief is in 
mandaat door het afdelingshoofd van de afdeling Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie 
(mevrouw G.E. Boerma) verzonden. De Arhi- procedure is hiermee op een juiste wijze gevolgd en uitgevoerd. 

Vraag 4. 
Beslissen nu de Colleges van Groningen, Haren en Ten Boer of beslissen een aantal gemeente- en 
provincieambtenaren over de interpretatie van een motie? Graag een reactie van het College van 
Gedeputeerde Staten. 

Antwoord vraag 4 
Ons college beslist en heeft besloten op basis van de Wet Arhi, het geldende toezichtkader en de 
toezichtbrieven aan de gemeenten inzake de uitvoering van de Wet Arhi. De procedures en criteria zijn gevolgd 
zoals opgenomen in het GTK. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

Vraag 5. 
Kan het Coiiege aangeven in weike Co/Zege van GS-vergadering de beslissing van de brieven van 
respectievelijk 2 en 5 oktober zijn genomen? En waarom dit nergens in een besiuiteniijst is terug te 
vinden? Graag een toeiichting van het Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord vraag 5 
De besluiten als opgenomen in de brieven van respectievelijk 2 en 5 oktober zijn door gedeputeerde Brouns 
genomen en vervolgens in mandaat afgehandeld. 

Vraag 6. 
Waarom is de afwijzing door het Coiiege van Gedeputeerde Staten van 5 oktober op basis van geen 
commitment genomen, terwiji de afwijzing voigende wet ARHi-toezicht aileen op basis van een 
financieei nadeel voor de nieuw te vormen gemeente kan worden genomen. Graag een toeiichting van 
het Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord vraag 6. 
Het besluit is genomen conform de geldende criteria. Zie ook het antwoord op vraag 2. 

Vraag 7. 
Is het College van Gedeputeerde Staten het ermee eens dat de hele gang van zaken omtrent de 
communicatie door de Provincie Groningen, geen schoonheidsprijs verdiend? Graag een reactie van 
het Coiiege van Gedeputeerde Staten. 

Antwoord 7 
In dit specifieke geval dienen wij het belang van de nieuw te vormen gemeente. Daar onze eerste brief van 
2 oktober op dit punt wellicht voor meerdere interpretaties vatbaar was hebben wij een verduidelijking 



verzonden. Deze verduidelijking is geheel in lijn met de Arhi procedure, namelijk dat nader gemaakte 
bestuurlijke afspraken tezamen met het oorspronkelijke besluit de grondslag zijn van het GS-besluit. 

Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

_^ecretaris. 


