Voortgangsbericht Burgercomité Haren d.d. 4 december 2014
Beste mevrouw, heer,
De gemeenteraad heeft op 24 november j.l. besloten om het voorstel van het college over de
bestuurlijke toekomst van Haren op 12 januari a.s. te behandelen.
College bereidt raadsvoorstel voor
Het college is nu volop bezig met de voorbereiding van het raadsvoorstel. Hierbij worden onder meer
betrokken:
 de uitkomsten van beide bewonersconferenties (op 7 oktober en 4 november);
 de opbrengst van de Open Space dagen (27 en 28 november); ruim 100 inwoners en
ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in gesprek te gaan met leden van
het college en de raad;
 het resultaat van de peiling onder de bewoners door middel van de BTH-wijzer (schriftelijk en
digitaal); zo’n 1000 mensen hebben meegedaan, maar de betrouwbaarheid van de peiling is
helaas onzeker – er waren geen maatregelen getroffen om te voorkomen dat inwoners meer dan
één keer zouden ‘stemmen’ en dat mensen van buiten Haren aan de peiling zouden meedoen;
 het rapport van bureau Berenschot over de kosten van de optie ‘zelfstandigheid’ (presentatie te
vinden op www.haren.nl -> home -> bestuurlijke toekomst Haren -> uitkomsten onderzoek
Berenschot).
Rol van het burgercomité
De afgelopen tijd heeft het burgercomité, overeenkomstig haar taak, het voorbereidingsproces
kritisch gevolgd en, zo nodig, bij de gemeenteraad aan de bel getrokken. Uitgangspunt hierbij was
het procesplan dat de raad op 24 april j.l. op voorstel van de D66-fractie heeft vastgesteld. In de
praktijk is op diverse punten van dit plan afgeweken.
De komende weken richt het burgercomité zich op het informeren van de inwoners en ondernemers
over de voortgang van het voorbereidingsproces.
Ten behoeve van de laatste fase is de site van het burgercomité – www.harenbeslist.nl – aangepast
en geactualiseerd. Dit bericht staat vanaf morgen op de site.
Belangrijke data
 15 december: presentatie van het rapport Berenschot in de raad. Er is gelegenheid tot inspreken.
 12 januari: behandeling door de raad van het voorstel voor de bestuurlijke toekomst van Haren.
Vriendelijke groet,
namens het Burgercomité Haren,
Gustaaf Biezeveld, secretaris

