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Project Beterr Haren
Het burgercomité heeft goede hoop dat het college en de raad hiertoe in staat zullen zijn.
Met veel energie wordt op dit moment gewerkt aan de 6 deelprojecten van het project Beterr Haren (zie
voortgangsbericht 14 april). Aan de deelprojecten Toekomstvisie en Burgerparticipatie hebben burgers
actief en in grote eensgezindheid een bijdrage geleverd. De resultaten hiervan worden op dit moment door
de (externe) projectleider, Jan Lunsing, omgezet in een helder stuk met veel perspectief voor de toekomst.
Aan de andere 4 deelprojecten, waarbij geen burgers zijn betrokken, wordt nog hard gewerkt. Er zijn geen
aanwijzingen dat zij niet goed verlopen.
Deelproject Financiën
Zo wordt in het kader van het deelproject Financiën momenteel door het bureau Deloitte een
'stress-test' uitgevoerd, om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mate van kwetsbaarheid van de
gemeentefinanciën. Parallel hieraan wordt bekeken hoe de netto-schuld van de gemeente (nu: € 81
miljoen) in de periode t/m 2022 structureel verlaagd kan worden; ten minste tot het niveau dat het Bureau
Berenschot in najaar 2014 heeft geadviseerd (een structurele verlaging van € 3,5 miljoen per jaar t/m
2022).
Uit de discussies in de Statencommissie en de Statenvergadering kan worden opgemaakt dat de provincie
er sterk aan hecht dat dit advies van Berenschot volledig wordt uitgevoerd.
Met andere woorden: dit is de prijs die voor behoud van zelfstandigheid moet worden betaald!
Van de verlaging met 3,5 miljoen per jaar is in de begroting 2016 al € 1,6 miljoen ingevuld in de vorm van
structurele bezuinigingen. Derhalve zijn nog aanvullende, structurele maatregelen nodig ter grootte van
minimaal € 1,9 miljoen.
Het meest waarschijnlijk is dat wordt gekozen voor een combinatie van belastingverhoging (vooral ozb) en
bezuinigingen voor de periode t/m 2022. Die maatregelen zullen zonder twijfel pijn doen.
Maar hierbij moet worden bedacht dat als de gemeente Haren bij Groningen wordt gevoegd, zonder twijfel
de belastingen ook omhoog gaan, zeker voor langer dan 6 jaar, én er ook fors bezuinigd zal worden, in het
bijzonder op de sport-, culturele en sociale voorzieningen (zoals buurt-/dorpshuizen). Op die manier zal de
gemeente Groningen niet alleen de schuld van de gemeente Haren willen verkleinen, maar ook de nog veel
grotere schulden van Groningen zelf en Ten Boer. Waarop en hoeveel door Groningen dan wordt bezuinigd,
hebben de inwoners van Haren in die situatie geen enkele invloed meer.
N.B. Op basis van gegevens uit 2014 heeft Groningen de hoogste netto schuld per inwoners van alle
gemeenten in Nederland (in 2014: € 6.085). Ten Boer zat in 2014 op € 4.373 p/inw. en Haren op € 4.003
p/inw. Zie onderstaand artikel uit Raadslid.Nu.
Daarom is het burgercomité ervan overtuigd dat het belang van de inwoners van de gemeente Haren het
beste wordt gediend met het volledig uitvoeren van het advies van Berenschot (in de periode t/m 2022).
We zullen nu met z'n allen door de zure appel heen moeten bijten. Met als beloning: behoud van de
zelfstandigheid en daarmee de zeggenschap over de eigen financiën, voorzieningen, woon- en
leefomgeving en de andere kwaliteiten van Haren!
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Schuld per inwoner het hoogste in Groningen, Hengelo, Middelburg en
Maasdonk
DEN HAAG- In vergelijking met gelijksoortige gemeenten hebben de inwoners van de gemeenten
Groningen, Hengelo, Middelburg en Maasdonk de hoogste netto schuld per inwoner. Dit wordt duidelijk uit
een overzicht dat Raadslid.Nu per gemeentegrootte van de netto schuld per inwoner heeft gemaakt. De
cijfers helpen de gemeenteraad om het college op het pad van een solide financieel beleid te houden.
De scores zijn gerangschikt per gemeentegrootte. Gekeken naar de laagste nettoschuld worden de lijsten
aangevoerd door Tilburg (100.000 plus-gemeenten), Amstelveen (50-100.000 inwoners), Huizen (20-50.000
inwoners) en Giessenlanden (kleinste gemeenten). De lijstjes van de top-10 met de hoogste netto en de laagste
netto schuld per inwoner voor de grootste, middelgrote, middelkleine en kleinste gemeenten staan onderaan dit
artikel. Opvallend is ook dat veel gemeenten met minder dan 50 duizend inwoners een negatieve netto schuld per
inwoner hebben. Dit wil zeggen dat deze gemeenten geen schulden hebben.
De cijfers zijn opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De koepelorganisatie heeft de
netto schuld per inwoner en andere actuele financiële kengetallen van alle Nederlandse gemeenten in kaart
gebracht. Zo kunnen de gemeenten inzicht verkrijgen in hun financiële positie. Om een zo actueel mogelijk beeld
te geven van de gemeentelijke financiën, zijn de kengetallen gebaseerd op de gemeentelijke jaarstukken van
2013.
Rol raad voor houdbare financiën
Het is belangrijk om als gemeente te streven naar houdbare financiën, aldus de VNG. Het hebben van houdbare
financiën betekent dat een gemeente in economisch mindere tijden genoeg geld overhoudt om de
schuldverplichtingen te kunnen betalen zonder dat de noodzakelijke publieke voorzieningen in de knel komen.
Wanneer een gemeente hoge schulden heeft, moeten de toekomstige inkomsten worden vastgelegd om deze
schulden te kunnen aflossen en de rente van de schulden te kunnen betalen. Dan blijft er minder geld over om
publieke voorzieningen te betalen. Te hoge schulden verdrukken uitgaven aan noodzakelijke publieke
voorzieningen en brengen de gemeente in financiële problemen. Daarom moeten de schulden van een gemeente
niet te hoog oplopen, zodat de gemeentefinanciën – ook bij economisch mindere tijden – zonder hulp van buitenaf
beheersbaar blijven. De gemeenteraad en het college zijn ook hier verantwoordelijkheid voor. Ze horen borg te
staan voor de continuïteit van de gemeente en dus voor een solide financieel beleid.
Netto schuld per inwoner
Een kengetal om de hoogte van de schulden van een gemeente te beoordelen, is de netto schuld. De netto schuld
bestaat uit de som van langlopende leningen, overige langlopende gevestigde schulden, kortlopende schuld
inclusief crediteuren en overlopende passiva minus langlopende uitzettingen, kortlopende vorderingen en
uitzettingen, liquide middelen (kas, bank, giro) en overlopende activa. Een kengetal dat gebruikt kan worden om
de financiële positie van gemeenten weer te geven, is de netto schuld per inwoner. Hoe hoger de schuld per
inwoner, hoe hoger de schuld van een gemeente is.
Scores per gemeentegrootte
De scores van de netto schuld per inwoner heeft Raadslid.Nu gerangschikt naar gemeentegrootte: grote
gemeenten (> 100.000 inwoners), middelgrote gemeenten (50-100.000 inwoners), middelkleine gemeente (2050.000 inwoners) en kleine gemeenten (<20.000 inwoners).
Voor elke categorie is een top-10 gemaakt van de gemeenten met de hoogste netto schuld per inwoner en er is
een top-10 gemaakt van de gemeenten met de laagste netto schuld per inwoner.
Deze rankings kunt u hieronder bekijken
Gemeente groter dan 100.000 inwoners:
Gemeente met minder dan 20.000 inwoners:
Hoogste netto schuld per inwoner:
Hoogste netto schuld per inwoner:
1. Groningen € 6.085
1. Maasdonk € 5.687
2. Delft € 5.318
2. Ameland € 5.081
3. Arnhem € 4.809
3. Schiermonnikoog € 4.966
4. Nijmegen € 4.793
4. Westvoorne € 4.947
5. Apeldoorn € 4.157
5. Leek € 4.766
6. Rotterdam € 4.063
6. Ten Boer € 4.373
7. Amersfoort € 3.993
7. Blaricum € 4.069
8. Haarlem € 3.844
8. Haren € 4.003
9.Haarlemmermeer € 3.839
9. Kollumerland en Nieuwkruisland € 3.415
10. Westland € 3.708
10. Urk € 3.230
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