Tijdschema herindeling
Hoe ziet het provinciale herindelingstraject eruit?
Op 1 januari 2018 moet volgens de Provincie bij alle gemeenten de
herindeling gerealiseerd zijn, en moeten de volgende stappen zijn gezet:
Alle gemeenteraden moeten zich uitspreken over de wenselijke
fusiepartner(s). Op dit moment heeft minder dan de helft van de 23
gemeenteraden dit gedaan. Benodigde tijd: vermoedelijk tot najaar
2014.
2. Voor de zomer 2015 moeten de gemeenten die een nieuwe gemeente
willen gaan vormen, een gezamenlijke toekomstvisie opstellen. Hierin
geven gemeenten – op het gebied van sterkten, zwakten, kansen en
bedreigingen – aan wat zij als de belangrijkste inhoudelijke opgaven
voor de nieuwe gemeente zien en hoe zij die willen gaan aanpakken. In
de toekomstvisie moeten de te fuseren gemeenten ook ingaan op het
kernenbeleid van de nieuwe gemeente. Tevens moeten zij aangeven
hoe zij de verdere invoering van de decentralisaties willen aanpakken.
3. Op basis van de toekomstvisie werken gemeenten die een nieuwe
gemeente willen gaan vormen, de stappen uit die men gaat zetten om
van samenwerking tot samenvoeging te komen (processtappen inclusief
een tijdpad). Uiterlijk 1 december 2016 moeten de raden van de samen
te voegen gemeenten een gelijkluidend herindelingsontwerp vaststellen.
4. Het herindelingsontwerp wordt 8 weken ter inzage gelegd. De inwoners
kunnen hiertegen zienswijzen indienen. Uiterlijk in april 2016 stellen de
raden van de samen te voegen gemeenten een gelijkluidend
herindelingsadvies vast.
5. De gemeentelijke herindelingsadviezen worden vóór 1 juli 2016 door de
Provincie toegestuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken,
tezamen met de zienswijze van de Provincie.
6. Op basis van de gemeentelijke herindelingsadviezen en de zienswijze
van de Provincie wordt een wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling
van de provincie Groningen in procedure gebracht. De behandeling
hiervan kan vermoedelijk eind 2017 worden afgerond.
Als de nieuwe gemeenteraad van Haren kiest voor een fusie met de
gemeente Tynaarlo, zal ook de Provincie Drenthe een zienswijze moeten
uitbrengen (stap e). In het wetsvoorstel zal dan tevens een wijziging van de
provinciegrens moeten worden opgenomen (stap f).
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