
 

 
Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  
 
De heer F.J. Paas 
Postbus 610 
9700 AP Groningen 
 
Datum: dinsdag 14 maart 2017 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen van de PVV fractie aan het College van GS over de 
voorgenomen gemeentelijke herindeling van Groningen Haren en Ten Boer.  
 
Geachte College van GS, 
 
In berichtgeving DvhN (http://bit.ly/2mjbIFi) en RTV Noord (http://rtvn.gr/AziX) en de 
schriftelijke antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid 
Jacques Monasch over de herindelingskwestie in Haren (zie bijlage) concludeert PVV 
Groningen dat minister Ronald Plasterk geen begroting van Haren nodig heeft om tot een 
herindelingsbesluit te komen. Dat is opmerkelijk omdat de slechte financiële positie van 
Haren een van de argumenten van het College van GS was om over te gaan tot herindeling, 
terwijl de meest recente begroting van Haren laat zien dat het in staat is de financiële 
situatie om te buigen. Omdat een reactie van het College van GS op de meerjaren begroting 
van Haren uitblijft en de gemeente Haren het al sinds januari moet  doen zonder deze 
goedkeuring waardoor de gemeente Haren geen investeringsmogelijkheden heeft om haar 
taken (nog) goed uit te kunnen voeren om in haar bestuurskracht te kunnen blijven,  heeft 
PVV Groningen een aantal vragen voor het College van GS. 
 
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? 
 
In uw herindelingsadvies samenvoeging gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer heeft u 
conclusies getrokken over de financiële robuustheid van de gemeente Haren als onderdeel 
van het criterium bestuurskracht waarin u met name de financiële positie van Haren 
beoordeelt als kwetsbaar, en daarmee de zelfstandige toekomst van de gemeente Haren als 
zeer risicovol. 
 
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? 
 
 

http://bit.ly/2mjbIFi
http://rtvn.gr/AziX


3.Waarom heeft u de goedkeuring van de gemeentelijke begroting 2017 verdaagd? 
 
4.Onthoud u hiermee de Tweede Kamer en de minister niet cruciale informatie over de 
financiële robuustheid van de Gemeente Haren? En zo nee waarom niet? 
 
In uw herindelingsadvies beoordeelt u de financiële robuustheid van de gemeente Haren als 
kwetsbaar.   
 
5.Binnen welke termijn gaat u de begroting 2017 van Haren goedkeuren en daarmee 
indirect het Verbeterplan Beter Haren?  
 
In afwachting van uw reactie, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens fractie van PVV Groningen  

Ton van Kesteren, fractievoorzitter 

 

 

 


