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GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

Groningen, 30 maart 2016
Zaaknr. : 625035
Corn nr.: 2016-19.034/13extra/A.1, BJC
Verzonden: 3 Q H WiRl 2016
Overwegende dat:
•

•
•
•

•

•
•

•

•

•

wij in onze brief van 1 september 2015 (2015-38.408/36/A.12, BJC) aan Provinciale Staten
hebben aangegeven, dat gemeenten primair zelf verantwoordelijk zijn voor vers terking van
hun bestuurskracht, voor het vinden van oplossingen om de huidige (en toekomstige) taken
en maatschappelijke opgaven goed aan te kunnen, en van gemeenten in onze provincie mag
worden verwacht dat zij kunnen aantonen dat hun keuzes met betrekking tot de bestuurlijke
toekomst robuuste, bestuurskrachtige gemeenten in regionaal perspectief opleveren;
wij als provinciaal bestuur ook een verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal en
regionaal bestuur in onze provincie hebben;
gemeentelijke herindelingen conform het Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei
2013) onder meer getoetst moeten worden op duurzaamheid, die niet alleen bepaald wordt
door de omstandigheden binnen de nieuwe gemeente, maar ook door haar directe omgeving;
de gemeenten Groningen en Ten Boer met de voorbereidingen van de wettelijke
herindelingsprocedure zijn gestart en voornemens zijn om na het zomerreces 2016 in dat
kader formele en onomkeerbare stappen met elkaar te zetten gericht op een beoogde
herindeling per 1-1-2019;
wij kennis hebben genomen van het besluit van de raad van de gemeente Haren van
14 december 2015 de zelfstandige status van de gemeente Haren te continueren en voor
1 maart 2016 een brief te sturen aan ons college met een nadere onderbouwing van het
besluit;
wij samen met de gemeente Haren een rapport hebben laten opstellen, waarvan de centrale
vraagstelling "Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige
toekomst in regionaal perspectief?" wordt beantwoord met "Nee, tenzij";
wij het college van Haren bij brief van 15 maart 2016 (2016-15.826/11/A.20, BJC) hebben
opgeroepen om, gelet op de ernst en de reikwijdte van de conclusies in het rapport, in overleg
te treden de gemeenten Groningen en Ten Boer en gezamenlijk te onderzoeken op welke
wijze passende oplossingen gevonden kunnen worden voor de geconstateerde knelpunten en
hierover voor 1 juni 2016 aan ons verslag te doen.
wij in dezelfde brief hebben aangegeven dat het college van Haren op basis van dit overleg
beide varianten (zelfstandig de knelpunten aanpakken of samen met de gemeenten
Groningen en Ten Boer) kan afwegen tegen de vraag waar men de inwoners van Haren het
beste mee dient;
wij op 24 maart 2016 mondeling hebben vernomen dat het college van Haren daartoe wel
heeft besloten, maar dit niet in het raadsdebat heeft gemeld en dit ook geen onderdeel van
het debat heeft uitgemaakt en evenmin onderdeel uitmaakt van het op 29 maart 2016 door de
gemeenteraad van Haren vastgesteld besluit;
wij het in het belang van de inwoners van Haren van belang vinden om beide verkenningen
alsnog mogelijk te maken.

Gelet op:
•

artikel 8 van de Wet algemene regels herindeling;
Besluiten:

1. het open overleg, als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet algemene regels herindeling, vanaf
heden te starten met de besturen van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer.
Groningen, 30 maart 2016.
Gedeputeerde Staten voornoemd:

, voorzitter.

, secretaris.

