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Geachte Staten,

Bijgevoegd treft u ter informatie aan een brief van de gemeenteraad van Haaren gericht aan het
college van Gedeputeerde Staten inzake de toekomst van de gemeente Haaren (procesadviseur),
welke vandaag is verzonden.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer
0411-627282 of via e-mail gemeente@haaren.nl.
Hoqgochtend,
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: Toekomst gemeente Haaren (procesadviseur)

Geacht College,

Namens de gemeenteraad stel ik u in kennis van het besluit dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 24 november 2016 heeft genomen.
De gemeenteraad heeft bijgevoegde motie aangenomen inzake de Toekomst van de gemeente
Haaren.
Hiermee heeft de gemeenteraad uitgesproken:
>

ten volle zijn ondersteuning te willen bieden aan het werk van een aan te stellen
procesadviseur;

>

aan de procesadviseur de volgende uitgangspunten mee te geven:
* Besluitvorming van de gemeenteraad van 17 december 2015 en 21 april 2016 zijn
leidend voor de gemeenteraad van Haaren;
* De rapportage van het onafhankelijk adviesbureau Wagenaar-Hoes maakt onderdeel uit
van voornoemde besluitvorming en vormt mede de basis waarop de besluitvorming van
de raad is gebaseerd;

>

dat de door de gemeenteraad vastgestelde (10) criteria mede uitgangspunt zijn van de
advisering;

>

dat naar het oordeel van de gemeenteraad het advies van de procesadviseur moet
passen in de (dan bekende) omgevingsvisie van de provincie Noord Brabant zoals die
wordt opgesteld in het kader van Veerkrachtig Bestuur;

>

de procesadviseur, te benoemen door het college van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant, veel succes te wensen in het formuleren van een advies over de vormgeving
van de besluitvorming van de gemeenteraad van de gemeente Haaren, waarbij de
provincie opdrachtgever is;

>

dat bij het advies een zorgvuldig proces leidend is om te komen tot opsplitsing en de
datum waarop de opsplitsing reëel gesproken het meest voor de hand ligt een logisch
vervolg is op het zorgvuldige proces;

>

dat de procesadviseur rapporteert aan de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad
van Haaren;
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>

dat voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt eerst de bewoners worden
geraadpleegd.

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, neem dan gerust contact met mij op. Ik ben te bereiken via telefoonnummer
0411-627282 of via e-mail gemeente@haaren.nl.

Hoogachtend

i.a.a. Provinciale Staten van Noord-Brabant

UIT2016/52827/OW

Haaren

Samenwerking

'95

Bjezenmonet-Esch'He Ivort-Haaren

Gemeente Haaren

(O (/OOK
Motie
Nummer: (In te vullen door de Griffie)

Haaren

5"

Teje*S

Voorstel: Toekomst gemeente Haaren
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Datum raadsvergadering: 24 november 2016
Onderwerp: Toekomst van de gemeente Haaren
Overwegende dat:
>
y
V
>
y
>
y
V

De gemeenteraad in zijn vergaderingen van 17 december 2015 en 21 april 2016 heldere en
eenduidige besluiten heeft genomen over de toekomst van de gemeente Haaren;
De gemeenteraad het college van Burgemeesters en Wethouders opdracht heeft gegeven deze
besluiten uit te voeren;
De gemeenteraad in het dossier Toekomst gemeente Haaren altijd een zorgvuldig proces heeft
doorlopen en dat ook in de toekomst wenst te doen;
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant heeft besloten per 1 december 2016
een procesadviseur aan te stellen;
Naar het oordeel van de gemeenteraad het advies van de procesadviseur moet passen in de
omgevíngsvisie van de provincie Noord-Brabant;
In de besluitvorming door de gemeenteraad als toekomstperspectief is geformuleerd opsplitsing
van de gemeente Haaren, maar dat geen uitspraak is gedaan over de wijze en termijn waarop dit
zal gebeuren;
De Commissaris van de Koning, de heer W. van de Donk in juli 2016 aan de fractievoorzitters
van deze gemeenteraad overduidelijk heeft aangegeven dat de gemeenteraad van Haaren gaat
over zijn besluiten en níet de provincie Noord Brabant.
De gemeenteraad heeft besloten dat voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt eerst de
inwoners worden geraadpleegd.

De gemeenteraad van de gemeente Haaren spreekt uit:
V ten volle zijn ondersteuning te willen bieden aan het werk van een aan te stellen
procesadviseur;
*

aan de procesadviseur de volgende uitgangspunten mee te geven:
* Besluitvorming van de gemeenteraad van 17 december 2015 en 21 april 2016 zijn leidend
voor de gemeenteraad van Haaren;
* De rapportage van het onafhankelijk adviesbureau Wagenaar-Hoes maakt onderdeel uit
van voornoemde besluitvorming en vormt mede de basis waarop de besluitvorming van de
raad is gebaseerd;

y dat de door de gemeenteraad vastgestelde (10) criteria mede uitgangspunt zijn van de
advisering;
y dat naar het oordeel van de gemeenteraad het advies van de procesadviseur moet passen in
de (dan bekende) omgevingsvisie van de provincie Noord Brabant zoals die wordt opgesteld
in het kader van Veerkrachtig Bestuur;
y

de procesadviseur, te benoemen door het college van Gedeputeerde Staten van Noord-
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Brabant, veel succes te wensen in het formuleren van een advies over de vormgeving van de
besluitvorming van de gemeenteraad van de gemeente Haaren, waarbij de provincie
opdrachtgever is;
> dat bij het advies een zorgvuldig proces leidend is om te komen tot opsplitsing en de datum
waarop de opsplitsing reëel gesproken het meest voor de hand ligt een logisch vervolg is op
het zorgvuldige proces;
> dat de procesadviseur rapporteert aan de provincie Noord-Brabant en de gemeenteraad van
Haaren;
dat voordat definitieve besluitvorming plaatsvindt eerst de bewoners worden geraadpleegd.
en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie, Naam (Namen) en ondertekening:
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