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Informatie over versiebeheer van de concept-versies 
 
Versie: Datum: Aanpassing / Wijziging: Verspreid naar: 
0.0 3okt06  Oorspronkelijke versie NOFA gemeenten, geactualiseerd 

voor Haren / Tynaarlo 
 College Haren 
 College Tynaarlo 

0.1 13dec06  Overwegingen uitgebreid en aangescherpt 
 Concrete doelen en termijn toegevoegd 
 Artikel over aansturing aangepast 

 Eppo, PetervdB 
 Jan Rijpstra 

0.1a 15dec06  Herformulering van artikel 2 lid 4, waardoor besluit tot niet 
samenwerking genomen wordt door B&W / Gem.Secr 

 Eppo, PetervdB 
 MT Tynaarlo 
 OR TKN op 5mrt07

0.2 05mrt07  Artikel 2 lid 4 OR toegevoegd  --- 
0.3 16mei07  Tekst van artikel 2 aangepast: meer keuzen mogelijk; be-

stuurlijke uitspraak wenselijk 
 Colleges Haren 
 College Tynaarlo 

0.4 31mei07  Overwegingen uitgebreid met “wat betekent het voor de 
inwoners 

 Art. 2 lid 2: samenwerking GW buitendienst verwoord zoals 
aangegeven i.p.v. “samengevoegd” 

 Art. 2 lid 4: woordje  “altijd” verwijderd 
 Art. 3 lid 1: aantal bijeenkomsten per jaar uitgebreid naar 

minimaal 3x per jaar 

 Directieoverleg H-
T op 31mei07 

0.4A 31mei07  Enkele puur tekstuele wijzigingen 
 “bedrijfsvoering geel gemarkeerd: behoeft nog nadere be-

spreking / afbakening 

 

    
 
 
 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van Haren en Tynaarlo,  
 
overwegende,  

 dat deze twee gemeenten ieder voor zich de overheidstaken uitvoeren voor een relatief compact 
en samenhangend verzorgingsgebied tussen de stedelijke gebieden van Groningen en Assen, 

 dat er grote overeenkomsten zijn op tal van terreinen tussen beide gemeenten, 
 dat er daardoor veel raakvlakken bestaan op de diverse beleidsterreinen, 
 dat de inwoners van beide gemeenten gebaat zijn bij een zo efficient mogelijke overheidsorganisa-

tie, los van de vraag waar en door wie concrete taken worden uitgevoerd, 
 dat daarbij het uitgangspunt vanuit de optiek van de inwoners moet zijn, dat de dienstverlening er 

minimaal niet op achteruit, en zo mogelijk ook op vooruit gaat, 
 dat er mede in verband daarmee duidelijke kansen aanwezig zijn om door middel van samenwer-

king te komen tot belangrijke voordelen op het punt van efficiency en/of effectiviteit en/of verminde-
ring van kwetsbaarheid en/of kwaliteitsverbetering van diverse gemeentelijke werkzaamheden, 

 Dat het realiseren van deze kansen het best gediend is met concrete doelstellingen en kaders, 
 
gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; 
 
 

b e s l u i t e n 
 

vast te stellen het volgende 
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Samenwerkingsconvenant gemeenten Haren en Tynaarlo 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijving 
 
In dit convenant wordt verstaan onder: 
• de gemeenten: de gemeenten Haren en Tynaarlo 
• de colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van Haren en Tynaarlo 
• De directeuren – secretarissen: de gemeentesecretarissen van Haren en Tynaarlo 
 
 
Artikel 2 Intentie en doel van de samenwerking 
 
1. Algemeen doel van de samenwerking is het bereiken van voordelen op het punt van efficiency 

en/of effectiviteit en/of vermindering van kwetsbaarheid en/of kwaliteitsverbetering van diverse 
gemeentelijke werkzaamheden. 

 
2. Als streefbeeld zetten de gemeenten neer, dat uiterlijk aan het eind van de collegeperiode 2006 – 

2010 de volgende doelen zullen zijn gerealiseerd: 
a) De bedrijfsvoering1 van beide gemeenten wordt gemeenschappelijk uitgevoerd; 
b) Vergunningverlening en handhaving in beide gemeenten worden gemeenschappelijk uitge-

voerd; 
c) De belastingheffing voor beide gemeenten wordt samen gedaan of gezamenlijk uitbesteed; 
d) De buitendiensten gemeentewerken werken vanuit een gemeenschappelijke werf en werken 

intensief samen op alle zich daartoe lenende terreinen. 
 

3. De gemeenten spreken daarnaast de intentie uit actief te zoeken naar mogelijkheden van onder-
linge samenwerking op het punt van de ontwikkeling en de uitvoering van alle andere gemeentelij-
ke beleidsterreinen. 

 
4. Gelet op het doel van samenwerking, overlegt ieder afdelingshoofd met zijn of haar collega in Ty-

naarlo of Haren. Als er redenen zijn om op enig terrein niet samen te werken, leggen zij dit gemoti-
veerd voor aan de directeuren - gemeentesecretarissen en de colleges van B&W, die hierover dan 
na overleg een besluit nemen. De directeuren – gemeentesecretarissen stellen hun MT en de On-
dernemingsraden van het besluit op de hoogte. 

 
5. Als blijkt dat samenwerking op bepaalde terreinen onvoldoende voordeel oplevert staat het beide 

gemeenten vervolgens vrij om met betrekking tot die terreinen samenwerking met één of meer an-
dere gemeenten of instellingen aan te gaan. 

 
6. Haren en Tynaarlo kunnen ook in onderling overleg besluiten om de samenwerking uit te breiden 

tot één of meer andere partners, op voorwaarde dat beide gemeenten hiermee instemmen. 
 
 
Artikel 3 Het periodiek overleg van de colleges 
 
1. Om de samenwerkingsmogelijkheden regelmatig onderwerp van bespreking te laten zijn vindt er 

minimaal 3 maal per jaar overleg plaats tussen de colleges. 

                                                 
1 Dit is een verzamelbegrip, waaronder in ieder geval verstaan worden ICT, electronische dienstverlening, basis-
registraties, P&O, en financiële en personele administraties. 
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2. De colleges brengen de uitkomsten van dit overleg ter kennis van de gemeenteraden en de onder-
nemingsraden van de gemeenten. 
 

 
Artikel 4 Projectorganisatie 

 
1. Het behalen van de hierboven in artikel 1 sub a t/m d aangegeven concrete doelen, alsmede de 

regie op het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking op andere terreinen van be-
drijfsvoering of uitvoering van beleid, dragen de colleges op aan de directeuren – gemeentesecre-
tarissen, die hiertoe een stuurgroep vormen, samen met de betrokken leden van hun manage-
mentteams. 

2. Wanneer samenwerking wordt onderzocht of vormgegeven op het punt van de ontwikkeling van 
beleid wordt er een stuurgroep ingesteld, die bestaat uit de leden van de colleges, die het betref-
fende beleid in hun portefeuille hebben. 

3. Een stuurgroep kan project- en/of werkgroepen instellen. 
4. Een stuurgroep legt verantwoording af in het periodiek overleg van de colleges. 

 
 
Artikel 5 De inwerkingtreding 
 
Dit convenant treedt in werking op ….. 
 
Haren,  
Burgemeester en wethouders van Haren, 
 
 
 
secretaris,     burgemeester  
 
 
Tynaarlo,       
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
secretaris,      burgemeester  
 
  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 


