
 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
gelezen het besluit van het college van 27 oktober 2014; 
 
gelet op het besluit van de raad van 24 april 2014 met betrekking tot de bestuurli jke toe-
komst van de gemeente Haren; 
 
gelet op het plan van aanpak dat de raad daartoe op 24 april heeft vastgesteld en het bud-
get van € 30.000 dat daarvoor reeds beschikbaar is gesteld; 
 
overwegende dat ten behoeve van een goede betrokkenheid van alle inwoners van de ge-
meente Haren nadere communicatieactiviteiten worden uitgevoerd; 
 
overwegende dat het voor het proces wenseli jk is duideli jkheid te verkrijgen over de totale 
kosten van de uitvoering van de gemeenteli jke taken door de gemeente, inclusief de kosten 
die voortvloeien uit nieuwe taken in het sociale domein; 
 
overwegende dat in verband hiermee een nieuwe planning is gemaakt, aanvullende activi-
teiten zijn uitgevoerd en dat externe expertise is ingehuurd; 
 
overwegende verder dat die activiteiten reeds deels in gang zijn gezet; 
 
overwegende dat tengevolge daarvan besluitvorming over de bestuurli jke toekomst zal wor-
den verplaatst van 15 december 2014 naar 26 januari 2015; 
 
overwegende verder dat het beschikbaar budget van € 30.000 niet toereikend is voor de 
uitvoering van die extra activiteiten en dat alsnog een bedrag van € 30.000 is geraamd voor 
de dekking daarvan; 
 
 
b e s l u i t: 
 
 

I.  een geactualiseerde aanpak en planning van het project Bestuurli jke Toekomst Haren 
vast te stellen; 

II. in januari 2015 een besluit te nemen over de bestuurli jke toekomst van Haren en in te 
stemmen met het daarop gebaseerde planning van de noodzakeli jke activiteiten 

III. een extra budget van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de onder 
I genoemde aanpak en bij de jaarrekening een overschrijding ter hoogte van dit be-
drag van de begroting 2014 te accepteren. 

 
Haren, 24 november 2014 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
griff ier 

 J.G. Vlietstra, 
voorzitter 

 


