
 

Raadsvergadering d.d. 20 mei 2008 agendapunt 11. 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 22 april 2008 
 
Onderwerp:   De keuze voor Haren als strategische samenwerkingspartner  
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. Assies 
Behandelend ambtenaar: dhr. mr. P. Post 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 602 
E-mail adres:    
Gevraagd besluit:  Instemmen met de gekozen lijn om voor de gemeente Haren te kiezen 

als strategische samenwerkingspartner  
 
 
Bijlagen:     
- Memo: Kaders voor intergemeentelijke samenwerking, keuze voor Haren (bijgevoegd) 
- Concept-convenant (bijgevoegd) 
- OR-advies (bijgevoegd) 
- Handout presentatie “Samenwerking Tynaarlo – Haren” (ter inzage). 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Als gemeente staan we steeds weer voor uitdagende opgaven. Vanuit de rijksoverheid worden steeds 
meer taken naar ons overgeheveld. Uw raad geeft vorm aan ambitieus beleid op veel terreinen. Burger-
participatie en kwaliteit van dienstverlening staan hierbij hoog in het vaandel. 
 
Voor de uitvoering van het dagelijks bestuur van de gemeente is het college verantwoordelijk. 
Dat is geen vrijblijvende bevoegdheid. In de eerste plaats geeft deze bevoegdheid de plicht tot het zo 
goed mogelijk uitvoeren van het dagelijks bestuur. In de tweede plaats zijn wij ook voor de uitoefening 
van deze bevoegdheid aan u verantwoording verschuldigd.  
 
Zo goed mogelijke uitvoering van het dagelijks bestuur houdt volgens ons in, dat wij streven naar de bes-
te prijs-prestatieverhouding, dat wij zorgen voor continuïteit en dat wij u de ruimte bieden kaders te stel-
len. Bij de uitvoering van het dagelijks bestuur maken wij gebruik van de gemeentelijke organisatie en 
van vele partners in allerlei soorten en maten, zoals deze beschreven zijn in de paragraaf  “verbonden 
partijen” in de begroting. 
 
In de begroting geven wij reeds een aantal jaren aan, dat wij willen bezuinigen door slimmer te werken. 
Daarmee bedoelen we: dezelfde prestaties leveren tegen lagere kosten.  
 
 
Samenwerking 
 
Wij hebben ons de vraag gesteld of de omvang van onze gemeentelijke organisatie nu en in de toekomst 
voldoende is om de goede uitvoering van het dagelijks bestuur te waarborgen.  



 

Wij zijn tot de conclusie gekomen, dat wij een aantal taken goedkoper, beter en met meer waarborgen 
voor kwaliteit en continuïteit kunnen uitvoeren als we dat samen met anderen doen. Het gaat dan met 
name om de activiteiten op het terrein van de niet beleidsgevoelige bedrijfsvoering. Wij kunnen ons voor 
deze activiteiten zelfs vormen van samenwerking voorstellen die uiteindelijk uitmonden in een overdracht 
van deze activiteiten aan een samenwerkingspartner, in een samenvoeging van een deel van onze ge-
meentelijke organisatie met die van een samenwerkingspartner dan wel een overdracht (uitwisseling) van 
activiteiten aan (met) een samenwerkingspartner. Voor ons zijn dit allemaal vormen van slimmer werken.  
 
Een van de uitgangspunten bij  deze samenwerking is dat de bestuurlijke autonomie niet in gevaar mag 
komen. Uw raad heeft hier in september vorig jaar nog een duidelijk standpunt over ingenomen naar 
aanleiding van het rapport “ De eerste overheid”  
 

Haren als strategische partner  

Vanuit het bovenstaande perspectief zijn wij reeds een aantal jaren met onze buurgemeente Haren op 
zoek naar samenwerking. Dat was (en is) soms een proces van vallen en opstaan. Toch hebben wij de 
afgelopen jaren een behoorlijk aantal resultaten geboekt en zijn er reële perspectieven om de samenwer-
king op een aantal punten te intensiveren. We slaan dan echter wegen in waarover wij u niet alleen ach-
teraf verantwoording willen afleggen, maar u ook vooraf de mogelijkheid willen bieden tot kaderstelling en 
sturing. Vandaar dit voorstel. 
 
In de bijgevoegde memo “Kaders voor intergemeentelijke samenwerking, keuze voor Haren” is aangege-
ven dat intensieve samenwerking slechts mogelijk is als voor de volle breedte van de activiteiten wordt 
gekozen voor één partner. Hierin worden ook de kaders(uitgangspunten) en randvoorwaarden geschetst 
waarbinnen deze samenwerking plaats moet vinden. 
 
Bij de uitwerking van de samenwerking zullen de uitgangspunten van de nota verbonden partijen in acht 
worden genomen.  
 
 

Vervolgprocedure 

Het sluiten van het convenant tussen de colleges van Tynaarlo en Haren. 

Financiële consequenties 

- 

Adviezen 

- 

Gevraagd besluit 

Instemmen met de gekozen lijn om voor de gemeente Haren te kiezen als strategische samenwerkings-
partner. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer,  loco-burgemeester. 
 
mr. P. Post, secretaris. 


