Voortgangsbericht burgercomité d.d. 14 april 2016 m.b.t. herindelingsdiscussie
De afgelopen week (tot 14 april) is er veel gebeurd.
Maken plan van aanpak t.b.v. zelfstandigheid
Op 7 april heeft de raad van Haren unaniem ingestemd met een plan van aanpak voor het
ongedaan maken van de door B&A geconstateerde hobbels voor zelfstandigheid.
(Het projectplan Beterr Haren is bijgevoegd)
Dit plan omvat zes deelprojecten. Drie ervan worden gedaan onder regie van de raad:
1. Toekomstvisie Haren
2. Burgerparticipatie
3. Bestuurskracht(verbetering).
Voor deze deelprojecten is een externe projectleider aangetrokken met veel kennis en ervaring op
het vlak van bestuurlijke toekomst.
Voor de deelprojecten 1 en 2 zijn, via de raadsfracties, inwoners uitgenodigd om mee te doen.
De andere drie worden onder regie van het college gedaan:
4. Financiën (structurele verbetering fin. positie)
5. Ambtelijke organisatie
6. Regionale verhoudingen.
Hiervoor zijn geen inwoners uitgenodigd.
De overall-verantwoordelijkheid voor het maken van het plan van aanpak ligt bij de burgemeester.
In de raadsvergadering heeft hij beloofd zich volledig en hartstochtelijk in te zullen zetten voor behoud
van de zelfstandigheid van Haren.
Open overleg met Groningen en Ten Boer
Op 7 april heeft de raad ook unaniem ingestemd met deelname aan het open overleg met Groningen en
Ten Boer, waartoe de provincie Haren op 30 maart heeft gedwongen. Dit overleg, onder leiding van de
provincie, verkent de haalbaarheid (mogelijkheden versus bezwaren) van een fusie van deze drie
gemeenten.
Het eerste gesprek is op 8 april geweest. Aangezien de inwoners van Haren in meerderheid een dergelijke
fusie hebben afgesproken en de raad in meerderheid wil dat Haren zelfstandig blijft, worden dit moeilijke
gesprekken.
Reactie van burgercomité op besluit van GS van 30 maart
Afgelopen dinsdag hebben wij een kritische reactie gestuurd naar Provinciale Staten. Tevens hebben wij
gisteren ingesproken in de Statencommissie. De reactie en de inspraaktekst zijn bijgevoegd.
Wie de reactie teveel vindt om te lezen, kan volstaan met lezing van de inspraaktekst.
Volgende week woensdag vergaderen Provinciale Staten onder leiding van de nieuwe Commissaris van de
Koning, René Paas, over het besluit en onze reactie erop. We zijn benieuwd wat dit oplevert.
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité herindeling Haren,
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Gustaaf Biezeveld, woordvoerder
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