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Inleiding  

In vervolg op de mondelinge toelichting door wethouder Verbeek ti jdens de commissiever-

gadering van 10 september 2018 inzake de stand van zaken van de Arhi -goedkeuring van 

een aantal Harense besluiten en het bestuurli jk overleg daarover, geven wi j u hieronder per 

(genomen of nog te nemen besluit) een nadere schrifteli jke toelichting op de stand van za-

ken. Daaraan voorafgaand gaan wij eerst kort in op de procedure.  

 

Procedure 

Het Eerste Kamer besluit tot herindeling van de gemeenten Groningen, Hare n en Ten Boer 

per 1 januari 2019 heeft consequenties voor onze werkwijze en een aantal lopende zaken 

tot deze datum.  De Arhi-plichtige besluiten stemmen we in een zo vroeg  mogelijk stadium 

af met onze partnergemeenten. Dit gebeurt in eerste instantie in een ambteli jk overleg, 

waarna indien nodig een bestuurli jk overleg volgt. We hebben met onze partnergemeenten 

over een aantal van de door u genomen en nog te nemen besluiten ( inclusief moties)  gesp-

roken in het kader van de Arhi -afstemming. Op 24 juli 2018 heeft een bestuurli jk overleg 

plaatsgevonden tussen de wethouders Schroor (gemeente Groningen) en Verbeek over de 

volgende onderwerpen. 

 

De Rieshoek 

U heeft middels een amendement een klein budget van € 15.000 beschikbaar gesteld voor 

extra maatregelen ten aanzien van asbestsanering, goed werkende riolering en een dak 

conform Nen 2 normen. Waarschijnli jk is dit niet voldoende. Wij hebben offertes opge-

vraagd voor de werkzaamheden. Als uit de offertes bli jkt dat het beschikbare bedrag ruim 

wordt overschreden, komen we bij u terug. Daaraan voorafgaand zullen wij ook beoordelen 

in hoeverre dit van invloed is op de juridische haalbaarheid van de beoogde constructie in 

het kader van Wet Markt en Overheid en staatssteun. Uiteindelijk zal alles goed moeten 

worden vastgelegd in het verkoopcontract. In het bestuurli jk overleg hebben we aangege-

ven het hele traject samen met Groningen te willen oppakken en Groningen gevraagd om 

de inbreng van haar expertise op de genoemde punten. Dit is toegezegd door Groningen.   

 

Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectiefnota 2019 

De gemeente Groningen is akkoord met de in de Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectief-

nota 2019 opgenomen mutaties met uitzondering van de in de Perspectiefnota 2019 opge-

nomen bedragen voor de Centrumvisie. Ook de door u bij de Voorjaarsrapportage en Per-

spectiefnota aangenomen moties hebben wij ter afstemming voorgelegd aan Groningen. 

Daar is het volgende uitgekomen. 
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Moties Torion 

U heeft moties aangenomen waarin is besloten de taakstell ing op Torion voor 2018 en van-

af 2019 te schrappen. De bezuinigingsmaatregel op Torion voor 2018 (€  42.000) is gereali-

seerd. Wij gaan geen aanvullende dienstverlening van Torion in 2018 vragen. Daarmee 

bli jf t de gerealiseerde taakstell ing in stand. Voor 2019 wordt de motie van de  raad meege-

nomen in relatie met de invlechting in de stichting WIJ . In afwachting van de (f inanciële) 

uitkomst van deze invlechting wordt het eventueel ongedaan maken van de bezuiniging on-

derdeel van het onderhandelingsdossier  c.q. overdrachtsdossier.  

 

Motie parkeren en Centrumvisie 

In het bestuurli jk overleg is afgestemd om de motie over parkeren in samenhang te bezien 

met de grondexploitatie Haderaplein en de Centrumvisie. De nieuwe gemeente moet naden-

ken over de Centrumvisie en de manier waarop met parkeren moet worden omgegaan. Er 

vanuit gaande dat het bestemmingsplan voor het Haderaplein door de raad in oktober wordt 

vastgesteld, zou hierover nog in 2018 een discussie kunnen worden voorbereid, waarvoor 

ook een belangrijke (ambteli jke) rol voor Groningen is weggelegd. Groningen heeft aange-

geven dat Haren in 2018  voor wat betreft de Centrumvisie alleen “no-regret” maatregelen 

kan nemen. De voor de jaren vanaf 2019 in de perspectiefnota geraamde bedragen voor de 

Centrumvisie worden in het l icht van het voorstaande onderdeel van het onderhandelings-

dossier. 

 

In concreto leidt dit er toe dat de motie betreffende (eerste anderhalf uur) vri j parkeren nog 

niet met ingang van 1 november aanstaande kan worden uitgevoerd.  

 

Motie Landschapsbeheer 

Deze motie hebben wij gerelateerd aan de mogelijke cofinanciering voor een nieuwe pro-

vinciale subsidie voor natuurprojecten in een aantal Groningse gemeenten, waaronder Ha-

ren en Groningen. De aanvraagperiode voor deze subsidie loopt van 1/08/2018 tot 

1/11/2018. Een deskundige vanuit Groningen is inmiddels aangehaakt voor het beoordelen 

van de subsidiemogelijkheden en de effecten voor cofinanciering. Mogelijk kan een geza-

menlijke subsidieaanvraag worden voorbereid (besluit in alle colleges). Eventuele effecten 

voor cofinanciering kunnen worden betrokken bij het onderhandelingsdossier -cq over-

drachtsdossier.  

 

Actualisatie grondexploitaties 

Afgesproken is om de grondexploitaties van Haren per 30/09/2018 te actualiseren conform 

de parameters van Groningen. Uitvoering hiervan zal (mede in verband met beperkte capa-

citeit Haren) gedaan worden door gemeente Groningen. Hierbij vindt ook de afstemming 

met de accountants van Haren en Groningen plaats.  

 

Wegenbeheersplan 2019-2023 

De behandeling is doorgeschoven naar oktober. De inzichten van Groningen zijn al ver-

werkt in het raadsvoorstel.  

 

Raadsvoorstel nieuwe OBS Brinkschool 

Input vanuit Groningen is t i jdens de behandeling in de raadscommissie op 11-9-2018 en de 

(eerste) raadsbehandeling op 24-9-2018 door portefeuil lehouder Verbeek meegenomen.   
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Participatiefonds 

Haren heeft voorgesteld de verhoging van 2018 door te laten gaan en het structurele effect 

mee te nemen bij de harmonisatie. Groningen heeft hier bezwaar tegen gemaakt omdat de 

verwachting is dat de verhoging na harmonisatie weer terug moet worden gedraaid. In het 

kader van de beleidsharmonisatie zal afstemming  hierover in 2019 plaatsvinden. Dit bete-

kent in concreto dat er in 2018 geen sprake meer zal zijn van een verhoging (met terugwer-

kende kracht).  

 


