Voorstel aan

:

Gemeenteraad van 15 juni 2016

Nummer

:

32

Onderwerp

:

Besluitvorming bestuurlijke toekomst Haren

Bijlage(n)

:

1. Concluderende oplegnotitie Werken aan Haren;
2. Eindrapportages (1 t/m 6) deelprojecten Beterr Haren;
3. Eindrapportage Open Overleg, Verkenning gemeentelijke
herindeling Groningen, Haren, Ten Boer .
4. Raadsbesluit

Steller advies

:

W.J. Schwertmann

Samenvatting

:

Als vervolg op het onderzoek door adviesbureau B &A naar
de mogelijkheid van voortzetting van de zelfstandige status
van de gemeente Haren hebben college en raad in
gezamenlijkheid onderzocht hoe de door B & A
gesignaleerde knelpunten die een succesvolle zelf standige
voortzetting de weg kunnen staan, kun nnen worden
opgelost. Tegelijkertijd is op verzoek van de provincie
Groningen in een open overleg met de gemeenten
Groningen en Ten Boer onderzocht of een fusie met die
gemeenten geen betere bestuurlijke toekomst voor Haren
biedt. De raad heeft op basis va n de uitkomsten van beide
onderzoeken alsnog te beoordelen of zij reden ziet haar
besluit voor zelfstandigheid, genomen op 1 4 december
2015, te heroverwegen.

Voorgestelde beslissing :

Handhaving van het raadsbesluit van 14 december 2015 tot
voortzetting van de zelfstandige status van de gemeente
Haren;
of
Intrekking van het raadsbesluit van 14 december 2015 en
de opdracht aan burgemeester en wethouders te geven een
herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer voor
te bereiden.
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Inleiding
In de commissievergadering van 21 maart jl. is naar aanleiding van het rapport van B & A
aan u een voorstel voor een aanpak van de versterking van de bestuurskracht gepresenteerd dat kort daarop is gevolgd door een nader uitgewerkt “Plan van aanpak Beterr Haren”.
Spoor 1: Beterr Haren
Op basis van het Plan van Aanpak Beterr Haren zijn zes deelprojecten opgepakt die tezamen resulteren in een integraal voorstel dat ervoor moeten zorgen dat Haren voldoende bestuurskrachtig en financieel toekomstbestendig is om zelfstandig te blijven.
De deelprojecten Toekomstvisie, bestuurskracht e n burgerparticpatie zijn door de raad opgepakt en afgerond. De deelprojecten ambtelijke organisatie, financiele toekomstbestendigheid en regionale samenwerking zijn door het college opgepakt en afgerond.
De resultaten van het project Beterr Haren – Spoor 1 - zijn door een externe deskundige in
een oplegnotitie samengevat, inhoudelijk beoordeeld en getoetst aan de doelstellingen van
het Plan van Aanpak Beterr Haren. De conclusies en de resultaten van de zes deelprojecten
zijn respectievelijk als bijlage 1 en bijlage 2 bijgevoegd.
Spoor 2: Open Overleg
In de brief van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen van 30 maart 2016
(kenmerk 2016-18.088/13extra/A.1,BJC) drong de provincie a an op een nadere vergelijking
tussen een eventuele zelfstandige voortzetting van Haren en een samenvoeging met Groningen en Ten Boer in het licht van het belang van een duurzame en bestuurskrachtige oplossing in regionaal perspectief. In de raadsvergaderin g van 7 april 2016 hebt u besloten
gehoor te geven aan het dringende verzoek van de provincie Groningen om deel te nemen
aan het zgn. “Open overleg”.
Doel van het open overleg was een analyse te maken van en een perspectief te schetsen
voor een eventuele toekomstige gemeente Groningen/Haren/Ten Boer om op basis van die
schets een oordeel te kunnen geven van de kracht en de voordelen van zo’n nieuwe gemeente. Het Open Overleg heeft geleid tot het rapport “Verkenning gemeentelijke herindeling Groningen, Hare n, Ten Boer”. Het rapport is als bijlage 3 bijgevoegd.
Vergelijking Spoor 1 – Spoor 2
Aan de hand van de uitkomsten van Spoor 1 kan nu worden beoordeeld of er voldoende
perspectief is om de door B & A gesignaleerde knelpunten weg te nemen en of er dus vo ldoende vertrouwen is dat Haren vooralsnog haar zelfstandige status kan voortzetten.
Aan de hand van de uitkomsten van Spoor 2 kan worden beoordeeld of een fusie met de
gemeente Groningen en Ten Boer wellicht toch een beter en toekomstbestendiger perspectief biedt voor de gemeenschap Haren, Noordlaren, Onnen en Glimmen dan voortzetting van
haar zelfstandige status.
Te nemen besluit
Het uiteindelijk besluit of de uitkomsten van beide sporen aanleiding geven tot heroverweging van uw besluit tot voortzetting van de zelfstandige status van 1 4 december 2015 is aan
de raad. Wij hebben derhalve twee mogelijke besluiten dienaangaande in voorliggend voorstel en het besluit opgenomen.
Wij geven u in overweging de discussie in de raad van 15 juni 2016 te concentreren op de
voorliggende keuze en geen besluiten te nemen met betrekking tot individuele deeluitkomsten. Een meer inhoudelijke discussie met betrekking tot de verschillende deeluitkomsten
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van de 2 sporen kan op een later tijdstip, afhankelijk van u w besluit, plaatsvinden. Voor die
vervolgdiscussie zullen wij een apart voorstel aan u voorleggen.
Voorgestelde beslissing:
Handhaving van het raadsbesluit van 14 december 2015 tot voortzetting van de zelfstandige
status van de gemeente Haren;
of
Intrekking van het raadsbesluit van 14 december 2015 en de opdracht aan burgemeester en
wethouders te geven een herindeling met de gemeenten Groningen en Ten Boer voor te bereiden.
Haren, 1 juni 2016
burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

P. van Veen,
burgemeester

