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DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  

 

 

gelet  op de motie van de gemeenteraad van Haren d.d.  30 oktober  2017,  Motie react ie 

gemeentebestuur van Haren op wetsontwerp Her indel ing Groningen -Haren-Ten Boer;  

 

mede gelet op raadsber icht nummer 2017-59,  toel icht ing art .  79 (mot ie onderzoek wet te-

l i jke verpl icht ingen gemeentebestuur  Haren in het  kader van de Wet arh i) ;  

 

overwegende dat  de bestuur l i jke toekomst  van de gemeente Haren afhankel i jk  is  van 

bes lu itvorming door de Tweede en de Eerste Ka mer en dat het t i jdst ip van dat bes lu i t  

nog onzeker  is ;  

 

overwegende dat  de gemeenten Groningen en Ten Boer voorui t lopend op dat  bes lui t  

inmiddels  z i jn gestar t  met de voorbereid ing van een mogel i jke her indel ing  per  1 januar i  

2019; 

 

overwegende dat  het op grond van de mot ie van de gemeenteraad van Haren d.d.  5 sep-

tember  2016 (vol ledige inzet op spoor  1:  Beterr  Haren en ombuig ingsoperat ie)  n iet  in de 

rede l igt  dat Haren voorui t lopend op voornoemd bes lui t  meewerkt  aan de voorbereiding 

van een mogel i jke her inde l ing;  

 

overwegende verder dat  u i t  onderzoek is gebleken dat het  voor  de t i jd ige real isat ie van 

de voorbereidende werkzaamheden voor de mogel i jke her indel ing op het ter re in van ICT 

en Personeel  & Organisat ie noodzakel i jk  is  daarmee te starten ondanks de onzekere 

bes lu itvorming;  

 

overwegende tens lot te dat  de gemeenteraad van Haren daarom instemt met  de Harense 

inbreng ten behoeve van de ambtel i jke voorbereid ing op voornoemde terre inen voor zo-

ver en zolang geen onomkeerbare act iv i tei ten en bes lu iten worden gen omen voordat 

bes lu itvorming in de Tweede en eers te Kamer z i jn genomen;  

 

 

b e s  l  u i  t  :  

 

 

a.  het college op te dragen het overleg met Groningen en Ten Boer te starten voor zover 

het betreft de voorbereiding van activiteiten op het gebied van Informatie en automatise-

ring en Personeel & Organisatie  in het l icht van een eventuele herindelingen met Gro-

ningen en Ten Boer; 
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b.  het college op te dragen in afwachting van het parlementaire besluit over het wetsont-

werp “Herindeling Groningen, Haren, Ten Boer” geen beslui ten te nemen of activiteiten 

te starten die mogelijk leiden tot onomkeerbare situaties.  

c. Het college op te dragen eerst de raad te consulteren alvorens een besluit te nemen 

over het wel of niet ondertekenen van een Sociaal Statuut.  

 

Haren, 29 januari 2018 

 

de raad voornoemd, 

 

 

 

O.E. de Vries, 

griff ier 

 P. van Veen, 

voorzitter 

 

 


