
STAAN/Fusie Haren
Informatiebijeenkomst 5 november 



Programma

Opening 

1. Politiek-bestuurlijke context  

2. Stand van zaken samenwerking Algemeen

3. Stand van zaken samenwerking in STAAN     
verband

� vb. Belastingen 

4. Stand van zaken onderzoeksgegevens Fusie 
Haren

Afronding en sluiting 



Landelijk kader: transities: gericht op 
100.000+ gemeente 

Twee sporen: 1e samenwerking, 2de herindeling;

! Geen dwang wel provinciale invloed

3 niveaus:
– A lokaal

– B regionaal (100.000)

– C bovenregionaal

Doel 

Financiële risico's tegengaan
Uitvoeringskracht vergroten

Eisen: Congruent en GR



Samenwerken in GR 

ISD = AAT GGD = 12 Alescon = AAT,

Hoogev. Mid. Drenthe, 
De wolden

Recreatieschap 
= 12+ 

RUD =12 + 
prov.

GGD = 12

Veiligheidsregio 
= 12

Meerschap = 
Tyn. Gron. 

Haren

Samenwerking 
ZL-meer

GR in liquidatie
Garantievoorz.

BANN

ISV

CEVAN  



STAAN

� Samenwerking bedrijfsvoering

� Tynaarlo

� Assen
� Aa en Hunze

� Noordenveld



Wat ging vooraf

Jan 2012: Verkennend onderzoek 
belastingen

Juli 2012: Startnotitie opgesteld

18-10-2012: Preadvies OR
18-12-2012: Principebesluit Colleges

intentieverklaring

Formele adviesaanvraag OR

23-04-2013: Gezamenlijk Standpunt 
OR’en



Samenwerking STAAN volgens 5 K's

Samenwerking gericht op bedrijfsvoering

Waarom: 

� Klant verwacht een continue dienstverlening 
� Hierbij gelden hoge Kwaliteitseisen

� Tegen zo laag mogelijke Kosten

� Kwetsbaarheid in je dienstverlening tegengaan
� Kennisdeling en -ontwikkeling



Stand van zaken

Belastingen: Vanaf 1 januari 2014 werken vanuit 
het gemeentehuis in Gieten-)on hold

Inkoop: Inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden 
zijn op elkaar afgestemd;

PSA adm: Verkennend onderzoek uitgevoerd 
en projectleider aangesteld;

ICT: Juni 2013; Stuurgroep stemt ermee 
in om een visie op te stellen/gezamenlijk 
aanstellen Security Officer;

Mater. gebruik: Onderlinge afstemming voor optimale inzet 
materieel (verder onderzoek naar 
afvalstromen, grondbank, inzet kennis);

BGT: Projectleider aangesteld om te komen tot een 
gezamenlijke Basisregistratie Grootschalige 
Topografie

Repro: Gezamenlijke inkoopvoordelen na 2016 meer 
samenwerking door aflopen van contracten

Juridisch: Mei 2013; onderzoek of we kunnen
samenwerken bij de behandeling van 
bezwaren en klachten



Procesgang m.b.t. STAAN

� Intentieovereenkomst colleges Aa en Hunze, 
Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

� Discussie in raden

� Verschillende situaties in de gemeenteraden
� Perspectief: Veel mogelijkheden, maar ook 

meerdere keuzes.



Samenwerking
belastingen

Een kort overzicht van het project



Start en Doel

Verkennend onderzoek: start 16 januari 2012
Doel project: - Samenwerken in 1 organisatie

- Taken: Heffen, Invorderen, WOZ
- Zo laag mogelijke kosten
- Goede kwaliteit
- Oplossen kwetsbaarheid
- keuzevrijheid gemeenten
- zorgvuldig omgaan eigen personeel



Belangrijk in het project:

- Zelf uitvoeren met eigen mensen

- motivatie en uitdaging

- meer draagvlak

- opstellen businesscase:  6 K’s

Algemeen gevoel: Vooral snel starten!



Businesscase  (1)

Kwaliteit

•Eenduidige werkprocessen

•Kwaliteit van de bestanden is goed

•Specialisatie van medewerkers

•Meer focus 



Businesscase  (2)

Klant

• Meer Digitaal

• KCC’s blijven eerste contact



Businesscase  (3)

Kosten

•Lagere ICT-kosten

•Minder personeel

•Inkoopvoordelen

•Rendement op termijn, wel aanloopkosten



Businesscase  (4)

Kwetsbaarheid

•Adequate vervanging

•Minder externe hulp



Businesscase  (5)

Kennisdeling

•Delen van best practises

•Meer kennis in huis (specialismen)



Businesscase  (6)

Kansen

•Gezamenlijke automatisering deelnemende gemeenten

•Harmonisatie van belastingbeleid

•schaalvoordelen





Stand van Zaken Haren



B&W Haren onderzoek 3 
herindelingscenario’s

• Groningen/Ten Boer/ Haren

• Hoogezand-Sappermeer/Slochteren/Menterwolde/Haren 
(Gorecht variant)

• Tynaarlo/Haren

� Verzoek om medewerking te verlenen aan onderzoek naar 
feitelijke gegevens (oktober)



Haren: overzicht tot aan nu

� Contactpersoon binnen de gemeente Tynaarlo

� Vraag uitgezet bij Raad Tynaarlo en Provincie 
Drenthe

� Welke voorwaarden zijn voor jullie belangrijk

� Raad Haren 14 oktober: Gorecht variant gaan 
we niet mee verder.

� Feitelijke gegevens uitgezet en ontvangen van 
vakafdelingen

� Interne bijeenkomst i.r.t. kwalitatieve vragen  
Haren (vanuit perspectief Tynaarlo)



In welke context praten we met elkaar?







Belangrijke Data

• 25 november: Raadsvergadering Haren

• 10 december: Raadsvergadering Tynaarlo


