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VOORSTEL COLLEGE: aansluiten bij Tynaarlo.

Beste mevrouw, heer,
Vanmiddag heeft het college van Haren bekend gemaakt dat het unaniem heeft
besloten om de raad voor te stellen dat Haren de mogelijkheid tot een fusie
met Tynaarlo gaat verkennen.
Op onze website www.harenbeslist.nl/in de media staan bijna alle links naar de
media. Hier de directe link naar: Rtv Noord, HarendeKrant, Harener Weekblad en
Dagblad van het Noorden.
Zo gauw de politieke partijen hun standpunten bekend maken, zullen die ook op
de website weergegeven worden.
Het collegebesluit heeft de steun van de fracties van D66, GVH en VVD.
Volgens wethouder Verbeek leidt zo'n fusie tot een nieuwe gemeente met een
optimale schaal. Korte lijnen tussen burgers en bestuur zullen in de nieuwe
gemeente een grote toegevoegde waarde hebben voor de regio Groningen-Assen.
Een gemeente van 50.000 inwoners is robuust genoeg om de huidige en
toekomstige taken en opgaven aan te kunnen. Tegelijkertijd zal zij klein
genoeg zijn om de menselijke maat te bewaren.
Het gemeentebestuur van Tynaarlo is op de hoogte van de voorkeur van het
college van Haren. Het wil echter nog niet inhoudelijk reageren, omdat de raad
van Haren zich pas op 12 januari a.s. zal uitspreken over het voorstel van het
college.
Dat de scheidende
een interview met
uitgesproken voor
aanzoek van Haren

burgemeester van Tynaarlo, Piet Adema, zich op 6 december in
het Dagblad van het Noorden - op persoonlijke titel - heeft
een fusie van Tynaarlo en Haren, doet vermoeden dat op een
welwillend zal worden gereageerd.

Wethouder Verbeek heeft erbij gezegd dat een fusieproces geruime tijd zal
duren. De medewerking van de provinciale besturen van Groningen en Drenthe is
hierbij ook nodig.
Het is nu aan de gemeenteraad van Haren om op 12 januari het voorlopige
besluit tot fusie met Groningen en Ten Boer d.d. 26 november 2013 naar de
prullenmand te verwijzen en vervolgens een definitief besluit over de
bestuurlijke toekomst van Haren te nemen.
Vanmiddag heb ik tijdens de persconferentie waarop het besluit werd
meegedeeld, het college gecomplimenteerd. De weg er naartoe was heel lastig,
maar het uiteindelijke resultaat telt.
Op de website www.harenbeslist.nl vindt u nadere informatie. Er zijn 8 kopjes
en onder ‘in de media’ vindt u de reacties van het Dagblad van het Noorden,
OOG tv, RTV Drenthe, Tv-Noord, Harener Weekblad, Haren de Krant.

Op internet zijn deze reacties al gedeeld, zelfs tot en met OmroepZeeland.
De komende weken zal de website steeds worden geactualiseerd zodra hiervoor
aanleiding is. Blijf kijken.

Ik verzoek u dit bericht binnen uw eigen kring zo breed mogelijk te
verspreiden.
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder

