provincie
h groningen
bezoekadres: Martinikerkhof i 2

postadres: Postbus 6 i O
9700 AP
Groningen

Aan de Raad van de gemeente Haren
Postbus 21
9750 AA HAREN

algemeen telefoonnr: 050 316 49 M

algemeen faxnr.: 050 316 49 33

www.provinciegroningen.nl
info@provinciegroningen.nl

Datum
Briefnummer
Zaaknummer
Behandeld door
Telefoonnummer
Antwoord op
Bijlage
Onderwerp

- 3 DEC. 2015
2015-55.719/49, BJC
608107
E P. Pol
(050)3164549

Reactie op het raadsvoorstel 'Bestuurlijke Toekomst Haren'
d.d. 24 november 2015

Geachte raad,
Wij hebben kennis genomen van het raadsvoorstel 'Bestuurlijke Toekomst Haren'
d.d. 24 november 2015. In dit raadsvoorstel schetst het college de beleidslijn van
de provincie. Wij constateren dat dit niet op geheel juiste wijze is gebeurd. Het gaat
daarbij met name om de volgende passages in het raadsvoorstel; "De provincie
neemt geen dwingende rol meer aan, maar laat de keuze van samenwerken of
fuseren aan de gemeenten zelf over" en "Het provinciebestuur zal de
bestuurskracht van gemeenten blijven toetsen. Als dat onder de maat is, zal de
provincie niet schromen in te grijpen."
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Wij zien daarin aanleiding om u deze briefte sturen meteen nadere toelichting op
onze opvattingen. Wij baseren ons daarbij op onze brief van 1 september
jongstleden (2015-38.408/36/A.12, BJC) waarin wij Provinciale Staten
informeerden over onze uitgangspunten, de stand van zaken en het verdere
proces met betrekking tot de bestuurlijke organisatie, de taak- en roldiscussie en
gemeentelijke herindeling. Een afschrift van deze brief is aan alle colleges en
raden in onze provincie gezonden (2015-38.425/36/A.12, BJC). In onze brief
schrijven wij onder meer:
"Evenals de Groninger gemeenten onderschrijven ook wij de bestuurlijke en de
daaraan ten grondslag liggende sociaal-maatschappelijke en economische analyse
in 'Grenzeloos Gunnen' en het nut en de noodzaak van gemeentelijke opschaling
om te komen tot gemeenten met voldoende toekomstbestendige bestuurskracht.
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In ons collegeprogramma leggen wij alleen wel duidelijk andere accenten dan in
'Grenzeloos Gunnen' als het gaat om de rolinvulling van de provincie bij
herindelingsprocessen en wat betreft de beoogde einddatum van herindeling.
Gemeenten zijn, in onze visie, in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor de
kwaliteit van het lokale bestuur en zelf aan zet als het gaat om het vinden van
oplossingen om hun huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven goed op te
kunnen blijven pakken. Het wordt in beginsel aan de gemeenten gelaten om hun
eigen keuzes te maken met betrekking tot hun bestuurlijke toekomst en voorstellen
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tot gemeentelijke herindeling te doen. Wel moeten zij in hun herindelingsadvies
kunnen aantonen dat herindelingsvoorstellen toekomstbestendig bestuurskrachtige
gemeenten opleveren en dat de voorstellen voldoen aan de criteria van het
Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013) en de aanvullende
provinciale criteria, die beide zijn opgenomen in Bijlage 1 van de 'Visie op de
bestuurlijke organisatie van de provincie Groningen', die op 25 september 2013
door uw Staten zijn vastgesteld.
In ons collegeprogramma geven wij het belang aan dat gemeenten nu en in de
toekomst hun taken en opgaven goed kunnen (blijven) uitvoeren. Inwoners hebben
recht op goed lokaal bestuur. Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de
kwaliteit van het openbaar bestuur in Groningen en zien dat als één van de
kerntaken van de provincie. Op verzoek van gemeenten zullen wij het tot stand
komen van gemeenten met voldoende toekomstbestendige bestuurskracht
faciliteren, ondersteunen en bevorderen. Ons uitgangspunt is dat gemeentelijke
herindeling niet wordt opgelegd. Dit betekent dat ons college niet eigenstandig
gebruik zal maken van zijn bevoegdheid om herindelingsvoorstellen te doen, als
daarvoor geen draagvlak bij de betrokken gemeenten bestaat. Wij geven de
gerneenten nadrukkelijk de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid in deze te
nemen en die in te vullen. Vanzelfsprekend heeft de provincie een actieve
betrokkenheid. In dat kader zijn wij bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen
om als actief betrokken partner de rol op ons te nemen, die de gemeenten van ons
vragen. Dit met als doel om een bijdrage te leveren aan het vinden van een
oplossing voor verschillen in opvattingen en standpunten van gemeenten. Van
gemeenten mag worden verwacht dat zij kunnen aantonen dat hun keuzes met
betrekking tot de bestuurlijke toekomst robuuste, bestuurskrachtige gemeenten in
regionaal perspectief opleveren. Maatschappelijke vraagstukken op regionale
schaal vragen om een gemeenschappelijke aanpak en daarom ook om solidariteit
tussen gemeenten als het gaat om keuzes voor de vorming van robuuste,
bestuurskrachtige gemeenten. Daarop zullen wij keuzes van gemeenten (mede)
beoordelen."
In het raadsvoorstel van 24 november jl. stelt het college: "Het provinciebestuur zal
de bestuurskracht van gemeenten blijven toetsen. Als dat onder de maat is, zal de
provincie niet schromen in te grijpen." Maar ons uitgangspunt is dat: "Van
gemeenten mag worden verwacht dat zij kunnen aantonen dat hun keuzes met
betrekking tot de bestuurlijke toekomst robuuste, bestuurskrachtige gemeenten in
regionaal perspectief opleveren."
Voor de uitwerking van het verdere proces met betrekking tot de taak- en
roldiscussie hebben wij aangegeven dat "het van belang (is) dat gemeenten eerst
ook aangeven op welke wijze en binnen welk tijdpad zij duidelijkheid geven over
hun eindbeeld van de bestuurlijke organisatie. De VGG en ons college hebben
tegenover elkaar de intentie uitgesproken, dat de gemeenten daarover voor het
einde van dit jaar duidelijkheid geven."
Wij vragen u om ons standpunt op juiste wijze te betrekken bij uw beraadslagingen
en standpuntbepaling. Een afschrift van deze brief is gezonden aan het college
van uw gemeente.

Wij vertrouwen erop u hiermee voor het moment voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend,
Gedepjdteerde Staten van Groningen:

, voorzitter.
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