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Onderwerp

Beantwoording statenvragen bestuurskrachtonderzoek gemeente Haaren
Datum

23 mei 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Heijman,

C2207820/4183473
Uw kenmerk

Bij brief van 25 april 2017, ingekomen op 25 april 2017, heeft u namens de LB
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

J.W.M. (Jan-Willem) Reiling

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 67

1. Heeft de heer Augusteijn het een en ander niet al voortreffelijk in beeld
gebracht?

Email

Antwoord: De heer Augusteijn heeft op ons verzoek een advies uitgebracht over
de splitsingsdatum van de gemeente Haaren. Dat is iets anders dan een
bestuurskrachtonderzoek

Bijlage(n)

2. Wanneer moet het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente
Haaren zijn afgerond en welke opdracht heeft u daarvoor geformuleerd?
Antwoord: Het onderzoek naar de bestuurskracht moet 1 september 2017
worden afgerond. In de bijlage vindt u de opdrachtformulering uit de uitvraag
van de offerte die wij hebben gedaan aan een drietal adviesbureaus.

3. U heeft aan gegeven dat u nog voor de zomer een raadpleging wil onder de
bevolking van Haaren. Op welke wettelijke gronden wordt dat bepaald en heeft
de gemeenteraad op basis van de uitslag van die raadpleging nog het recht op
een eigen afweging in uw ogen?
Antwoord: De gemeenteraad van Haaren heeft zelf besloten om een
volksraadpleging te houden. Wij hebben alleen verzocht om deze raadpleging
al voor de zomer te houden. De gemeenteraad maakt een eigen afweging,
maar wij verwachten dat daarbij de resultaten van de raadpleging en het
bestuurskrachtonderzoek een belangrijke rol zullen spelen.

4. Klopt het dat u die raadpleging wil voor de zomer omdat anders de datum 11-2020 niet wordt gehaald?
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Antwoord: Ja.

Datum

23 mei 2017

5. Vallen de kosten van die raadpleging onder de voorwaarden van de
subsidiepot die u voor Bestuurlijke Veerkracht heeft ingericht?

Ons kenmerk

C2207820/4183473

Antwoord: Nee, de kosten voor een volksraadpleging vallen niet onder de
voorwaarden van de subsidieregeling Veerkrachtig Bestuur.

6. Waarom is de aangenomen motie van de Haarense raad waarin staat
ingangsdatum 1-1-2022 niet wenselijk?
Antwoord: De heer Augusteijn heeft geadviseerd om de gemeente Haaren per
1-1-2020 te herindelen. Wij hebben dit advies volledig onderschreven en zien
tot op heden geen aanleiding om hier vanaf te wijken. Bovendien heeft de raad
van Haaren nog niet tot een datum voor een splitsing besloten en slechts een
richtdatum genoemd.

7. Hoe is in uw ogen algemeen de vrijheid van een gemeenteraad geregeld om
te beslissen over haar eigen bestuurlijke toekomst?
Antwoord: Uitgangspunt bij het programma Veerkrachtig Bestuur is dat
ontwikkelingen van onderop moeten komen. Indien sprake is van een
voortdurende discussie en urgentie dan kan de provincie, op grond van het
rijksbeleidskader gemeentelijke herindeling, het initiatief nemen in het gesprek
over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en wanneer nodig zelf een
arhi-procedure starten. Discussies over bestuurskracht zijn derhalve niet
vrijblijvend. Dat hebben we onder andere aangegeven in ons visiedocument
“Leiderschap en dienstbaarheid: Samen op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur
voor Brabant”.

8. Wat is de feitelijke beleidsvrijheid van de gemeente Haaren om te beslissen
over haar toekomst?
Antwoord: Zie het antwoord op vraag 7.

9. U heeft het over een gebrekkige samenwerking met de andere 5 gemeenten.
In Oisterwijk gaat de discussie onder ander over om de raadsverkiezingen uit te
stellen tot 1-1-19. Oisterwijk betitelt dit als een wenselijke datum voor ingang
splitsing. Is dat volgens u wenselijk en haalbaar?
Antwoord: Om te komen tot een herindeling per 1-1-2019 zou het
herindelingsadvies voor 1-07-2017 moeten worden aangeboden aan de
minister. Dat is niet meer haalbaar.

10. Uit welke voorbeelden kunnen wij zien dat Haaren gebrekkig samenwerkt
met de 5 andere gemeenten?
Antwoord: In onze brief stellen wij niet dat de gemeente Haaren gebrekkig
samenwerkt met de 5 andere gemeenten. Wel maken wij uit de toelichting op
het procesvoorstel van de gemeente op dat zij niet in goede samenwerking met
buurgemeenten een effectief vervolg geeft aan haar eigen besluit tot splitsing
van de gemeente Haaren.
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Datum

11. Zou het niet handiger zijn om alle partijen die iets moeten beslissen over de
splitsing in een conferentie bij elkaar te zetten en gezamenlijk afspraken te
maken? Is dat niet praktischer dan een onderzoek?

23 mei 2017
Ons kenmerk

C2207820/4183473

Antwoord: Nee. De omliggende gemeenten hebben allen aangegeven dat zij
bereid zijn om een deel van de bestuurszorg van de gemeente Haaren over te
nemen. Het is nu allereerst aan de gemeente Haaren om te komen tot een
definitief besluit over de splitsing van de gemeente. Als dit besluit is genomen
worden er met alle betrokken partijen gezamenlijk afspraken gemaakt.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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De opdracht

De opdracht van de provincie Noord-Brabant behelst de volgende werkzaamheden:

Het uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek in de gemeente Haaren.
•

In het bestuurskrachtonderzoek komen in ieder geval de volgende onderdelen aan
de orde:
o De financiële situatie van de gemeente Haaren. Hierbij wordt niet alleen
gekeken naar de begroting en de woonlasten, maar wordt ook in beeld
gebracht welke “value for money” de gemeente Haaren biedt.
o Politiek bestuurlijke situatie: hoe presteren de raad, het college en de
ambtelijke organisatie. Hoe is daarbij het samenspel?
o Beleidsprestaties: Hoe presteert de gemeente Haaren op de belangrijkste
beleidsvelden.
o Dienstverlening: Hoe is de dienstverlening van de gemeente Haaren
richting haar burgers, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven?
o Samenwerking met triple helix partners: hoe ervaren burgers,
onderwijs, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven de bestuurskracht
van de gemeente Haaren?
o Samenwerking met andere overheden hoe ervaren de
buurgemeenten en de samenwerkingspartners binnen Agrifood-capital en het
groene woud de bestuurskracht van de gemeente Haaren?

•

Bij ieder van de bovenstaande onderdelen vragen we een beeld van de huidige én
de toekomstige situatie. Daarbij uitgaande van de opgaven en uitdagingen waar
gemeenten in het algemeen en de gemeente Haaren in het bijzonder voor staan, ook
in relatie tot de subregio en de daarin liggende gemeenten.

•

Het onderzoek dient medio mei te starten. De resultaten van het
bestuurskrachtonderzoek zijn uiterlijk beschikbaar op 1-9-2017, of zoveel eerder als
mogelijk. Voor het zomerreces moet de gedeputeerde (al dan niet) mondeling op de
hoogte worden gesteld van de stand van zaken. Geef in uw planning aan wat u op
dat moment voor informatie beschikbaar denkt te hebben.

•

Het is de bedoeling dat de uitkomsten van het bestuurskrachtonderzoek ook op een
inzichtelijke manier gedeeld kunnen worden met de inwoners. Graag zien we op
welke wijze u hier vorm aan denk te kunnen geven.

•

De gemeenteraad van Haaren heeft aangegeven mee te willen werken aan het
onderzoek. Graag zien we welke positie u de gemeente Haaren wilt geven in het
proces om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van het onderzoek ook zo breed
mogelijk worden gedragen binnen de gemeente Haaren. De randvoorwaarde hierbij
is dat de provincie Noord-Brabant enige opdrachtgever is en blijft.

