Haren, 11 december 2014.
Beste mevrouw, heer,
In opdracht van het gemeentebestuur heeft bureau Berenschot onderzoek gedaan
naar de financiële mogelijkheden van Haren, indien het zelf de regie wil houden over
het bestuur van de gemeente. Dus: als Haren een zelfstandige gemeente wil blijven.
De uitkomsten zijn gisteravond gepresenteerd in de raadscommissie.
Conclusie en aanbevelingen Berenschot
Belangrijkste conclusie: de financiële vooruitzichten van Haren zijn ongunstig:
- in de periode 2016-2018 wordt een tekort op de begroting voorzien van gemiddeld € 1,5
miljoen p/jr;
- de schuld bedraagt € 70 miljoen; dit is fors te hoog (Haren behoort, wat dit betreft, tot de
20 slechtst scorende gemeenten in het land);
- de activa/bezittingen zijn teveel gefinancierd met externe gelden.
Volgens Berenschot is de situatie zodanig dat Haren feitelijk in aanmerking zou kunnen
komen voor een zg. artikel 12-status.
D.w.z. dat Haren onder curatele komt te staan en dus de regie over zijn financiële
beleid kwijtraakt.
Om de financiële positie structureel te verbeteren in de periode tot 2022 (= twee
raadstermijnen) beveelt Berenschot aan om:
- in de periode 2016-2022: € 3,5 miljoen per jaar extra te bezuinigen (bovenop de € 400.000
die al jaarlijks wordt bezuinigd in de periode 2015-2018).
Berenschot ziet hiervoor mogelijkheden door een combinatie van maatregelen:
- de ambtelijke organisatie in te krimpen (t.o.v. vergelijkbare gemeenten is de huidige
formatie 23% te groot, d.i. 28 fte (vooral op vlak van uitvoerende taken) en de efficiency
ervan te verbeteren door meer met andere gemeenten samen te werken,
- vastgoed af te stoten,
- fors te bezuinigen (in elk geval op de (ruime) voorzieningen, zoals bibliotheek, sport etc.),
en
- de inkomsten te verhogen (er zit ruimte bij de ozb; die is in verhouding tot vergelijkbare
gemeenten laag).
Een ozb-verhoging zou volgens Berenschot een extra inkomst van € 1 miljoen per/jr kunnen
opleveren.
Wat betekent dit voor bestuurlijke toekomst van Haren?
Gisteravond is niet gesproken over de consequenties voor de toekomst van Haren. Het is nu in
de eerste plaats aan het college om bij het doen van een voorstel aan de raad de financiële
perspectieven mee te wegen.
Maar de conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de optie 'Haren zelfstandig op eigen kracht' niet
langer realistisch is (los van het feit dat de provincie dit al heeft afgewezen).
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, woordvoerder.

