
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 november 2015; 

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van Haren van 12 januari 2015 tot verkenning 

van een mogelijke samenvoeging van de gemeente Haren met de gemeente Tynaarlo; 

 

mede gelet op de uitkomst van het overleg tussen de college van de gemeente Tynaarlo en 

de gemeente Haren daarover, dat op korte termijn geen mogelijkheid biedt tot een samen-

voeging van de twee gemeenten;  

 

overwegende dat de provincie Groningen op 1 januari 2016 duideli jkheid van de Groninger 

gemeenten wenst te verkrijgen over de bestuurli jke toekomst van alle Groninger gemeen-

ten; 

 

overwegende dat de gemeente Haren voldoende bestuurskracht en uitvoeringskracht heeft 

om haar huidige en toekomstige taken goed te kunnen uitvoeren;  

 

b e s l u i t : 

 

-  de zelfs tandige status van de gemeente Haren te cont inueren en d it  d irect  ter  kennis  

te brengen van de Provincie Groningen;  

-  voor  1 maart  2016 een br ief te  sturen  aan het  col lege van Gedeputee rde Staten van 

de prov inc ie Groningen met  een nadere onderbouwing van het bes lui t ,  gebaseerd op 

eerder u itgevoerde onderzoeken, aan de hand van de punten ui t  de br ief van de provin-

cie van  1 september  2015:   ‘Bestuur l i jke organisat ie,  taak -en ro ld iscussie,  gemeentel i j -

ke her indel ing.  Stand van zaken en het  verdere proces ’;    

-   voor 1  maart  2016 een p lan van aanpak voor  het organisat ie ontwikkeltra ject  gereed 

te hebben,  waar in probleemstel l ing,  doelste l l ing m.b.t .  het  oplossen van kwetsbaarhe-

den en een stappenplan en een t i jdpad z i jn  opgenomen;  

-  in  het  f inanc ieel  bele id het terugdr ingen van de schuldpos i t ie  nog nadrukkel i jker  pr ior i-

te i t  te  geven en daartoe een voors te l  te presenteren b i j  de voor jaarsnota;  

-  vanui t  een proact ieve houding in te zet ten op een vers terk ing van het  samenwerkings-

verband Regio Groningen-Assen;  

-  b i j  inkooprelat ies  en andere samenwerk ingsmogel i jkheden uitdrukkel i jk  ook te k i jken 

naar  mogel i jkheden met  Drentse gemeenten of  inkoop van d iensten b i j  bedr i jven;  

en 

b i j  het voorste l de volgende bi j lagen te voegen:  

a.  Meer jarenbegrot ing  

b.  Resul taten burgerraadpleging 2014 en u itkomsten BTH -burgerpar t ic ipat ietra jec t 2014  

 

Haren, 14 december 2015 

 

de raad voornoemd, 

 

 

O.E. de Vries, 

griff ier 

 P. van Veen, 

voorzitter 

 


