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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 januari 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 15 januari 2018 

Nummer :  63 

Onderwerp :  Uitvoering motie van de gemeenteraad van 27 november 

2017  

Bijlage(n) :  1.   Planning voorbereid ing her indel ing volgens Gronin-

gen en Ten Boer ; 

2.   Stappenplan Her indel ing 01-01-2018 (Ri jksdienst 

voor  Ident i t i te i tsgegevens) ;  

3.   Kr i t isch t i jdpad ICT;  

4.   Schema ICT- landschap Haren 

5.   Kr i t isch t i jdpad Personeel en organisat ie  

6.   Concept  Raadsbes lu i t  

Steller advies :  W. J. Schwertmann 

   

   

   

Samenvatting :  Voorliggend raadsvoorstel geeft uitvoering aan de motie van 

de gemeenteraad van 27 november 2017 m.b.t. de noodza-

keli jke voorbereidingsactiviteiten voor een mogelijke herin-

deling van Haren met Groningen en Ten Boer. De raad 

wordt voorgesteld, niettegenstaande de nog onzekere par-

lementaire besluitvorming in 2018, de noodzakelijke voorbe-

reidingsactiviten op het gebied van Informatie en automati-

sering en Personeel en organgisatie te gaan opstarten.  
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Voorgestelde beslissing :  1.    het college op te dragen het overleg met Groningen en 

Ten Boer te starten voor zover het betreft de voorbe-

reiding van activiteiten op het gebied van Informatie en 

automatisering en Personeel & Organisatie  in het l icht 

van een eventuele herindeling met Groningen en Ten 

Boer; 

2.    het col lege op te dragen in afwacht ing van het par le-

mentaire bes lu i t  over het wetsontwerp “Her indel ing 

Groningen, Haren,  Ten Boer”  geen bes lu i ten te ne-

men of act iv i te i ten te star ten d ie mogel i jk  le iden tot  

onomkeerbare s ituat ies ; 

3.    Het col lege op te dragen eerst  de raad te consulteren 

a lvorens een bes lui t  te nemen over het wel  of  n iet  

ondertekenen van een Soc iaal  Statuut .  

 

 Nee      Ja 

Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde S taten 

van de prov inc ie Groningen op grond van ar t ike l 21, eer-

ste en tweede l id ,  van de Wet a lgemene regels her inde-

l ing. Het beslu it  t reedt  pas in werk ing a ls het  is  goedge-

keurd.  
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Inleiding 

Ti jdens de raadsvergader ing van 27 november 2018 is  toegezegd u te voorz ien van een 

meer  gedetai l leerde onderbouwing van een aanta l  kr i t ische paden in het  geval  het  Par-

lement  bes lui t  tot  her indel ing van Haren b i j  Groningen en Ten Boer. Di t  voorste l vormt 

een vervolg en een nadere u i twerk ing van het raadsber icht 2017 -59 Toel icht ing ar t .  79 

(mot ie onderzoek wet te l i jke verpl icht ingen gemeentebestuur Haren in het  kad er van de 

Wet Arhi)  en daarmee van de u i tvoer ing van de door u aangenomen mot ie op 27 novem-

ber  2017. 

 

Ons herindel ingsstandpunt  

De gemeente Haren is  tegen een gedwongen her indel ing en verzet  z ich tegen iedere po-

ging om de regul iere her indel ing in het  wetso ntwerp om te zet ten in een l ichte samen-

voeging. Voorbereidende act iv i te iten voor een eventuele,  n iet  gewenste,  her indel ing doet  

n iets af  van d i t  s tandpunt.  

 

Herindel ing is niet ui t  te sluiten  

De Tweede-  en Eers te Kamer zul len bes l issen over of  Haren wel of  n iet  ze l fstandig kan 

b l i jven.  Dat  betekent  dat  er  ook een kans is  dat het  Par lement k ies t voor  her indel ing. Het  

is  onze bestuur l i jke pl icht  om na te gaan of a l le  noodzakel i jke voorbereid ingen voor  een 

eventuele her indel ing kunnen plaatsv inden in de per iod e tussen de f inale bes lu itvorming 

en de ingangsdatum van 1 januar i 2019.  Voor een groot aanta l  onderwerpen is  een half  

jaar  voldoende, voor een aanta l onderwerpen is  een hal f  jaar heel krap, voor zeker twee 

en misschien dr ie punten is het  te krap.  Het  gaat  om ICT en om Personeel & Organisat ie.  

Voor  F inanc iën wordt  nog gewerkt aan het k r i t ische pad. Daarover  zal  nog een voors te l  

vo lgen.  Over igens hebben de gemeente Groningen en Ten Boer  voor a l le  onderdelen een 

g lobale p lanning gemaakt ,  z ie daarvoor b i j lage 1.  

 

Krit ische pad van de ICT  

De dr ie gemeenten beschikken e lk over tal loze grotere en k le inere systemen, appl icat ies 

en databases die moeten worden geharmoniseerd en gemigreerd met  a ls  belangr i jkste 

doelste l l ing de cont inuer ing van de d ienstver lening aan i nwoners.  Di t  is  een grote,  com-

plexe opgave en u iters t kr i t isch omdat vert raging en fouten b i j  de voorbereid ing en im-

plementat ie kunnen le iden tot  stagnat ie in de d ienstver lening. Ar t .  71a van de Wet Arhi  

verp l icht  her  in  te delen gemeenten ervoor te zorgen  dat bevolk ingsregis ters voor de 

her indel ingsdatum worden overgedragen.  Overschr i jd ing van d ie datum is dus n iet moge-

l i jk  en niet geoor loofd.   

 

Het gaat concreet om de BRP (Bas isregistrat ie  Personen) , BAG (Bas isregistrat ie  Adres-

sen en Gebouwen) en WOZ (Waarder ing Onroerend Zaken) . De Ri jksdienst  voor  Ident i-

te i tsgegevens(RvIG) heeft  het b i jgevoegd ‘Stappenplan Her indel ing’ ontwikkeld t .b.v . her 

in te delen gemeenten (b i j lage 2) .   Het  p lan gaat u it  van een proces van 7 maanden. Ti j-

dens het  proces spelen dr ie par t i jen een grote ro l .  De betrokken gemeenten, RvIG en de 

sof twareleveranc ier.  Ieder  heef t  met  een e igen planning te maken,  dus een goede af-

stemming is  essent ieel om de aanpassingen tot een goed einde te brengen. Elke hape-

r ing in de t i jd ige afs temming zal  onherroepel i jk  le iden tot ver traging van het proces.  

De RvIG heeft  zel f  aangegeven dat  het  een u iterst  krap p lan is;  de p lanning houdt b i j-

voorbeeld geen rekening met:   

 vakantieperiodes, ziekte en andere uitval;  

 verschil len in onderlinge werkwijzen (procedures en processen) tussen de her in te de-

len gemeenten; 

 continuering van het reguliere werk;  

 training en opleiding.  
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Het s tappenplan gaat  er ook van u it  dat  er  a l het  nodige voorwerk  en onder l inge afs tem-

ming is  verr icht.   

Het s tappenplan van de RvIG heef t  over igens a l leen maar betrekk ing op de BRP, voor  de 

andere resterende systemen en databases (WOZ, BAG en De Makelaar (z ie verderop)  

gelden separate p lanningen d ie a l lemaal paral le l b innen de beschikbare voorbereid ings-

per iode moeten worden gereal iseerd en b ovendien vervolgens aan e lkaar  moeten worden 

gekoppeld.  Het  stappenplan van de RvIG is  n iet vr i jb l i jvend. De gemeenten moeten de 

RvIG t i jdig voorz ien van een p lanning, er moet een pro jectp lan z i jn en de pro ject le ider  

moet bekend z i jn  bi j  de RvIG. Col lege o f gemeenteraden zul len gedurende het tra ject  

bes lu iten moeten nemen. De RvIG monitort  vervolgens of  de voorbereid ing conform de 

p lanning wordt u itgevoerd. Dit  betekent  dus dat de RvIG een te late s tar t  van de voorbe-

re id ing zal s ignaleren.  We hebben in b i j l age 2 de voor  de planning re levante passages 

geel gemarkeerd.  

 

Bi j  de meeste her indel ingen wordt u itgegaan van een tota le voorbereid ingst i jd  van 1 tot 

1 ½ jaar voor de fout loze integrat ie en koppel ing van v i ta le systemen en databases. Op 

bas is  van het  plan van aanpak voor de bouw van een funct ional i tei t  d ie bekend s taat  als  

“Makelaar”  b i j  de her indel ing Midden -Groningen is in over leg met  Pink Roccade een 

maatgevende planning gemaakt  die u i tgaat  van 16 maanden voorbereid ing en 6 weken 

nazorg.  Wij  zu l len dezelfde act iv i te iten dus moeten u itvoeren in minder dan een jaar (b i j -

lage 3) !  De Makelaar  is  een funct ional i te i t  d ie de gegevens vanuit  het BRP, BAG en WOZ 

koppelt  en integreer t en v ia een landel i jke “makelaarsvoorz iening” beschikbaar  ste lt  ten 

behoeve van de gemeentel i jke d ienstver lening. De Makelaar  is  een u iterst  cruc ia le en 

kr i t ieke funct ional i te i t  zonder welke de afzonder l i jke systemen niet kunnen werken.  Na-

genoeg al le overheidsinstant ies putten u it  het systeem en z i jn  daarom afhankel i jk  van De 

Makelaar .   

 

Bi j lage 4 geeft  –  ter  i l lustrat ie van de complexite it  -  schemat isch het hele ICT- landschap 

weer,  de rood gemarkeerde onderdelen z i jn v itaal en dienen in geval van her indel ing 

voor  1 januar i 2019 te worden geïntegreerd met Groningen en Ten Boer.   

 

De voorbereid ingen worden u itgevoerd met  d ien vers tande dat vóór de bes lu itvorming in 

de Tweede en Eers te Kamer geen onomkeerbare bes l iss ingen of act ies  worden geno-

men. Als het  Par lement bes l is t  dat Haren zel fstandig mag bl i jven, dan z i jn  de voorberei-

d ingen n iet  voor  niets geweest.  Het  is  a lt i jd nutt ig om een keer  heel kr i t isch door a l le  

systemen te gaan.  

 

Personeel  & Organisatie  

Op bas is van art ike l 59 van de Wet ARHI gaan al le ambtenaren op de datum van de her-

indel ing over naar de gemeente waaraan het  gebied v an de op te hef fen gemeente wordt 

toegevoegd. .  Dat  gebeurt  in  dezelfde rang, op dezel fde voet  en ook over igens in dezel f-

de rechtstoestand a ls  op de dag voorafgaande aan d ie datum van her indel ing, voor hen 

golden. Binnen zes maanden na de datum van de her in del ing dient  het bevoegd gezag 

van de n ieuwe gemeente ten aanz ien van de ambtenaren één van de volgende bes l iss in-

gen te nemen: 

 

1.  Dat, en in welke rang en op welke voet, hij/zij in dienst van de nieuwe gemeente komt;  

2.  Dat hij/zij eervol wordt ontslagen.  
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Nu sprake is  van een regul iere samenvoeging geldt dat n iet  a l leen voor  de medewerkers 

van Haren en Ten Boer, maar  evenzeer  voor  de medewerkers van de gemeente Gronin-

gen. Het kr i t isch pad wordt  bepaald door een aanta l  factoren:  

 

Ui t  een eers te inventar isat ie b l i jk t  dat  wat  betref t  de arbeidsvoorwaarden er behoor l i jke 

verschi l len z i jn  tussen de gemeente Haren en de gemeente Groningen.  

 

Raet  verzorgt de salar isadminis trat ie en z i j  geven aan dat er  u i ter l i jk  een hal f  jaar van te 

voren de nodige voorbereid ingen ge trof fen moeten worden. Anders  kan er vanaf 1 janua-

r i  2019 geen salar iss trook worden geproduceerd. De verdere voorbereid ingen betref fen 

het vastste l len van een aanta l  u i tgangspunten, deze z i jn  verder te v inden in b i j lage 5. 

Qua voorbereid ing is het  deels een onderhandel ingstra jec t met  soc ia le par tners  en 

werkgevers  over  het soc iaal s tatuut.  

 

Het soc iaal s tatuut is  een overeenkomst tussen de werkgever  en werknemers (d ie z ich 

t i jdens de voorbereid ing laten b i j  s taan door  de vakbonden)  over  de rechtspos i t ionele  

gevolgen van de her indel ing. Hier in worden onder andere afspraken gemaakt  over  de 

p laats ingsprocedure,  deze moet  u i ter l i jk  in maar t 2019 gereed z i jn.   

 

Het soc iaal s tatuut moet  k laar z i jn voor de p laats ingsprocedure start .  Medewerkers  heb-

ben belang b i j  een snel le  vasts te l l ing van het  soc iaal  statuut ,  omdat dan de gevolgen 

voor  de medewerkers duidel i jk  worden.  De voor tgang van de onderhandel ingen en de 

vorder ingen d ie daar in worden gemaakt  bepalen dus in grote mate het tempo.  De p lan-

ning zal ru imte moeten b ieden ter  compensatie van onverwachte onderhandel ingsver tra-

g ing.  

 

De ondertekening van een soc iaal  statuut  behoor t to t de bevoegdheid van het  col lege. 

Dat is  a l leen anders  voor  zover  het gaat om de plaats ing van de gr i f f ier  en de gr i f f ieme-

dewerker . Het  bevoegd gezag voor de gr i f f ie  l igt  bi j  de raad  en dus ook voor wat betreft  

het soc iaal  statuut  voor zover  van toepassing op de gr i f f ie .  Wi j zu l len niet to t onder teke-

ning van het  statuut  over gaan dan na over leg daarover  met de raad,  

 

Bi j lage 5 bevat de p lanning van act iv i te iten om -  in  geval  van her indel ing -   op 1 januar i  

2019 gereed te z i jn .  Terugrekenend zou de voorbereid ing ui ter l i jk  in januar i 2018 moeten 

star ten. Groningen en Ten Boer  z i jn  in  september  2017 gestart .  De p lanning geef t  goed 

inzicht in a l le  onlosmakeli jk  met e lkaar  verbonden s tappen. In d i t  soor t processen z i jn 

ook de deta i ls  van eminent belang.  

 

Het kr i t isch t i jdpad is gebaseerd op het  overeenkomen van een sociaal  statuut  in  het  

Bi jzonder  Georganiseerd Over leg (BGO) en het  daarna p laatsen v an de medewerkers.  

Voordat  er  een soc iaal  statuut l igt  zal  er  a l para l le l  voorbereidende stappen gezet  moe-

ten worden in het  belang van een zorgvuld ige indiv iduele p laats ing van de medewerkers .  

 

Medewerkers in Groningen hebben in het a lgemeen een meer  speci al is t ische funct ie-

opbouw ten opz ichte van de medewerkers in Haren d ie meer  een general ist ische funct ie 

hebben. Medewerkers in Haren hebben nog geen beeld van de inhoud van de funct ies  in  

Groningen. Dit  vergt  de nodige voorbereid ingst i jd en ondersteuning.  

 

Ondernemingsraad en Georganiseerd overleg  

De ondernemingsraad (OR) heeft  vanuit  de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een 

aanta l  bevoegdheden. Zi j  zu l len de WOR bestuurder , de d irecteur /gemeentesecretar is  

dan ook om informat ie vragen over  het personeel en de bedr i j fsvoer ing. Met  name zul len 

z i j  moeten worden geïnformeerd over de personele consequent ies van de mogel i jke her-

indel ing.   
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De OR is een medezeggenschapsorgaan en de gemeente zal  vanui t  de WOR een aanta l 

onderwerpen ook voor  adv ies aan de OR moeten voor leggen i .v.m.  de bes lu i tvorming.  

 

Het bestaan van het  georganiseerd over leg (GO) is geënt  op hoofdstuk 12 van de Col lec-

t ieve Arbeidsvoorwaardenregel ing -  Ui twerk ingsovereenkomst (CAR-UWO).  De commissie 

voer t over leg over  a l le  aangelegenheden van a lgemee n belang voor  de rechts toestand 

van de ambtenaren.  Ook in de Wet ARHI is  beschreven dat het  GO een ro l  heef t  in de 

voorbereid ing van een her indel ing.  Uw col lege wordt  vertegenwoordigd door de por te-

feui l lehouder Personeel & Organisat ie. Deze treedt op als  v oorz i t ter  van de commiss ie.  

Deze ro l is  vastgelegd in een over legverordening.  

Vanwege eff ic iënt ie is  het gebruikel i jk  onderwerpen in één orgaan te bespreken.  Van-

daar  dat  er b i j  een samenvoeging  een Bi jzondere Ondernemingsraad (BOR) en een Bi j-

zonder Georgan iseerd Over leg (BGO) in het leven wordt geroepen.  Anders moeten a l le 

onderwerpen in de OR-vergader ingen van a l le dr ie de gemeenten worden besproken en 

in a l le  GO-over leggen.  Als  ieder afzonder l i jke OR en GO een ander standpunt inneemt,  

is  het  zeer  moeizaam bes lu iten te nemen. Daarnaast v raagt  het  dan onnodig veel van de 

ambtel i jke organisat ie.   

 

De reeds opgestar te act iv i te i ten van deze twee organen ( fase A,  bi j lage 5),  de onderne-

mingsraad en het  b i jzonder  georganiseerd over leg,  zul len -  ongeacht  het standpunt  van 

het col lege of  de raad m.b. t .  de ambtel i jke of  bestuur l i jke voorbereid ing - doorgang v in-

den omdat de wetgev ing die mogel i jkheid b iedt.  Ten behoeve van hun werkzaamheden 

zul len z i j  informat ie en advies vanui t  de organisat ie vragen (van het  team P&O e n van de 

d irec teur /gemeentesecretar is) .  Die medewerk ing zal  moeten worden ver leend.  Het resul-

taat  van d i t  t ra ject  is  het  soc iaal  statuut  dat naar  verwacht ing in het voor jaar aan de 

werkgever  (B & W) ter  accorder ing zal worden voorgelegd.  Het is  dan vervolg ens aan B 

& W of  z i j  het soc iaal statuut wi l  accorderen t .b.v.  vervolgact iv i te iten ( fase B, b i j lage 5).   

 

Impact op medewerkers  

Medewerkers hebben sterk  de behoefte aan duidel i jkheid over hun arbeidsvoorwaarden 

en over  hun mogel i jke baan in de n ieuwe gemee nte,  als  de her indel ing doorgaat.   

Ui t  onderzoek b l i jk t  dat samenvoegings effec ten hebben op de stress, werksfeer  en mo-

t ivat ie  van medewerkers. In  2018 zal  de dienstver lening opt imaal moeten b l i jven voor  de 

burgers en daarnaast zal de her indel ing ook de nodige capac ite i t  v ragen van de huid ige 

organisat ie. Het  is  goed werkgeverschap,  medewerkers  in  deze onzekere per iode duide-

l i jkheid te geven. Tot aan het  nieuwe aanste l l ingsbes lu it  zu l len er geen onomkeerbare 

bes l iss ingen worden genomen met betrekk ing tot pe rsoneel  en organisat ie.   

 

Vacatures gemeente Groningen  

Op dit  moment is  nog n iet bekend of  de gemeente Groningen a l le  funct ies  vacant  gaat  

ste l len. Die keuze zal het resultaat worden van de onderhandel ingen tussen bonden en 

werkgevers . Uw verzoek in eerder  genoemde mot ie te onderzoeken welke maatregelen 

wanneer  moeten worden  genomen  als Groningen a l le  vacatures openstel t  kunnen we 

daarom pas ui tvoeren a ls het resultaat  van de soc ia le onderhandelingen bekend is.  

Wanneer  dat het  geval  kunnen we momenteel n iet  prec ies inschat ten.  

 

Wi j wi l len de  medewerkers van de gemeente Haren in a l le  geval len de ondersteuning 

b ieden d ie ze nodig hebben als ze z ich wi l len or iënteren op banen zoals  nu en s traks 

bekend z i jn  in  de huidige gemeente Groningen.  
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Voorstel  

Al le aspecten van ICT en Personeel  & Organisat ie overz iend,  komen wij  to t de conc lus ie 

dat er  vanaf  februar i 2018 gestar t  moet worden met voorbereidende werkzaamheden, om 

te voorkomen dat  er grote problemen onts taan in het  geval  her indel ing onafwendbaar 

b l i jk t  te  z i jn .  De werkzaamheden worden zodanig inger icht  dat er geen onomkeerbare 

bes lu iten zul len worden genomen, omdat  de gemeente Haren nog s teeds de gedwongen 

her indel ing met k lem en beargumenteerd afwi jst .  Wi j  zu l len bovendien al leen d ie act iv i-

te i ten u itvoeren d ie absoluut  noodzakel i jk  en onontkoombaar z i jn om de mogel i jke her in-

del ing op 01-01-2019 te kunnen real iseren.  

 

Haren,  11 januar i 2018 

 

burgemeester  en wethouders,  

 

 

 

mr.  M.P.  de Wi lde,  

secretar is  

 P.  van Veen,  

burgemeester  

 

 
 


