
 

 
 

 

 
Raadsvergadering d.d.  20 juni 2017  agendapunt 20         
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 juni 2017 
 
Portefeuillehouders:   mevr. N. Hofstra en dhr. H. Lammers, H. Berends en M.J.F.J.  
                                                    Thijsen 
Behandelend ambtenaar: mevr. N. Uilkema en dhr. J.L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 – 266621/0592-266606 
E-mail adres:                n.uilkema@tynaarlo.nl j.l.de.jong@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Jaarstukken 2016, begrotingen 2018 van de navolgende gemeenschappelijke regelingen: 

• GGD 
• WPDA 
• Alescon  
• Recreatieschap Drenthe 
• RUD 
• VRD 

 
 
Onderwerp 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD, VRD, RUD, 
Recreatieschap Drenthe, Alescon en WPDA 
 
Gevraagd besluit 
Op basis van de ingediende jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen: 

1. Stemt ons college in met de jaarstukken 2016 en de ontwerpbegrotingen 2018 van Alescon, WPDA,  
RUD, VRD, GGD, Recreatieschap Drenthe 

2. Stellen wij u voor op deze ontwerpbegrotingen geen zienswijzen in te dienen.  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Het algemeen doel is de gemeenteraad te informeren en sturing te laten geven aan gemeenschappelijke 
regelingen. De uitvoering van de wettelijke taken in de verschillende gemeenschappelijke regelingen hebben 
ieder hun eigen maatschappelijk doel dat neergelegd is in deze gemeenschappelijke regelingen.  
 
Waarom komen we met dit voorstel? 
De gemeenteraad wordt conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de gelegenheid 
gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van de 6 eerder 
genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven op de ontwerp-
begrotingen , voordat de Algemene Besturen van deze 6 regelingen deze ontwerp-begrotingen vaststellen.   
 
Op 7 juni was er voor de raadsleden van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo en Noordenveld een 
informatiemarkt georganiseerd waar door de directies van in totaal 7 Gemeenschappelijke Regelingen (inclusief 
de Gemeentelijke Kredietbank) de raadsleden zijn geïnformeerd over de jaarstukken en ontwerpbegrotingen en 
de gelegenheid is benut om (inhoudelijke) vragen over de uitvoering van deze regelingen op te vragen. Deze 
informatie kan door de raadsleden gebruikt worden tijdens de behandeling in de gemeenteraadsvergadering.  
Met deze wijze van agendering en beoordeling wordt het proces zoals in de intergemeentelijke raadswerkgroep 
SDA (Samenwerking Drentse Aa gemeenten) besproken zoveel mogelijk gevolgd. In 2016 zijn we op deze wijze 
in SDA verband gestart.   
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Hieronder wordt ingegaan op de jaarstukken en de begrotingen van de 6 regelingen.   
 
GGD  
Aandachtspunten  

• Preventief gezondheidsbeleid en de omgevingswet 
In de ontwerpbegroting bouwt GGD Drenthe voort op eerder ingezette ontwikkelingen rondom 
preventief gezondheidsbeleid en samenwerking met lokale wijkteams. Daarbij geeft de GGD aan dat de 
omgevingswet in de begroting van 2018 een thema is waar zij graag over adviseert. Wij onderschrijven 
het belang van een goede, op de lokale situatie toegespitste samenwerking op deze thema’s. 

• Rijksvaccinatieprogramma 
In de begroting is bij het programma jeugd € 21.000 extra gevraagd in verband met het 
inentingsprogramma dat voor financiering is overgedragen vanuit het RIVM richting gemeenten. 

• Veilig Thuis Drenthe (VTD) 
VTD vraagt voor 2018 € 1.5 miljoen extra ten opzichte van de basisbegroting van € 2.53 miljoen, 
waardoor de totale begroting van VTD op € 4.1 miljoen. uitkomt. Dit leidt tot een extra bijdrage van 
ongeveer € 80.000 voor de gemeente Tynaarlo. Dit moet gedekt worden binnen de beschikbare 
budgetten voor Jeugd. Hier is in 2018 en 2019 ruimte voor.  
Onderdeel van de € 4.1 miljoen is  de financiering van de voorlichting- en trainingsfunctie binnen VTD. 
De trainingstaak is geen wettelijke taak en de gemeenten kunnen er voor kiezen om deze taak te laten 
vervallen. De GGD Drenthe kan op verzoek van gemeenten hiervoor een scenario opstellen en 
aangeven welke financiële effecten dit heeft ( budget van € 310.000). Inzet van dit budget voor de 
Gemeente Tynaarlo kan evenwel zinvol zijn voor onder meer scholing t.a.v. de Meldcode voor 
kindermishandeling. 
 

Werkplein Drentse Aa (WPDA) 
 
Jaarstukken 2016 
Op 1 juli 2016 is de ISD WerkpleinBaanzicht veranderd in Werkplein Drentsche Aa. In deze jaarstukken wordt 
verantwoording afgelegd over beide organisaties. Zij is van de Stationsstraat verhuist naar de Javastraat in 
Assen. Anno 2016 noemt de WPDA zich een ‘netwerkorganisatie, die midden in de maatschappij staat en dicht 
bij onze klanten werkt op locaties bij werkgevers, scholen en sociale teams’. De organisatie-inrichting is 
aangepast waarbij ‘van buiten naar binnen’ wordt geredeneerd. Dat betekent dat er teams zijn die zich richten 
op onderwijs- en arbeidsmarkt, op branches waar werknemers aan de slag kunnen, op begeleiding van 
ondernemers en op de participatie in buurt, wijk, dorp of stad. De teams die zich met uitkeringen bezig houden 
zijn hierop aangesloten. 
In 2016 daalde de werkeloosheid naar 5,4%, eind 2015 lag het percentage op 6,6%. Ondanks deze landelijke 
daling van de werkeloosheid, stijgt het aantal uitkeringen in 2016 landelijk met 6%. Bij de WPDA is een stijging 
te zien van bijna 3%. Dit komt als gevolg van de nieuwe doelgroep die een beroep moet doen op de bijstand als 
gevolg van de afsluiting van de Wajong en de Wsw. Daarnaast maken statushouders deel uit van deze stijging. 

• Prestatieafspraken 
In deze jaarstukken wordt ook inzicht gegeven in de prestatieafspraken zoals die zijn opgenomen in de 
prestatieovereenkomst  2016-2018.Hieruit blijkt dat de WPDA voldoet aan alle prestatie-indicatoren. 

• Collectieve Zorgverzekering 
Vanaf 2015 is er een uitbreiding gekomen van de collectieve zorgverzekering. Vanwege de afschaffing van de 
CER en de WTCG is er een uitbreiding van het pakket gekomen voor chronische zieken. In 2016 is het aantal 
deelnemers toegenomen met 30%. 
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• Situatie Tynaarlo 

Aantal uitkeringen 

2016 2015 
Bijstand                                    348 Bijstand                                       345 
IOAW/IOAZ/BBz starters       49 IOAW/IOAZ/BBz starters          38    
Zak- en kleedgeld                     95 Zak- en kleedgeld                      110 
Totaal:                                       492 Totaal:                                          492                           
Instroom 2015: 277                  Uitstroom 2015: 243 
Instroom 2016: 270                  Uitstroom 2016: 249 
 

• Conclusie: 
Het aantal inwoners in de bijstand is in totaliteit nagenoeg gelijk gebleven. Bij de zak- en kleedcategorie is er 
sprake van een daling.  
Ten opzichte van de begroting 2016 WPDA  is  er wel sprake van een verschil, omdat er een lager aantal 
werkzoekenden was ingeschat. Het verschil is in totaal +26. De hogere instroom komt – zoals gezegd - van de 
nieuwe doelgroep die een beroep moet doen op de bijstand als gevolg van de afsluiting van de Wajong en de 
Wsw. Daarnaast maken statushouders deel uit van deze stijging. 
De uitgaven bijzondere bijstand en meedoen-regelingen vallen € 68.000 hoger uit dan ingeschat. Dit komt met 
name door een stijging van het aantal deelnemers dat meedoet met de collectieve zorgverzekering en de 
huishoudtoets. 
 
Begroting 2018 
De WPDA gaat uit van groei van de bijstandsuitkering in 2018 met 2.38% (uit: Macro Economische Verkenning 
CPB). Het CPB geeft aan dat het aantal werkloosheidsuitkeringen daalt door de aantrekkende conjunctuur, 
maar bij de bijstand is vooralsnog sprake van een stijging. Dit als gevolg van de nieuwe doelgroep van de 
Participatiewet als gevolg van het afsluiten van de Wajong en WSW en de instroom van statushouders. 
De WPDA vindt een stijging in 2018 – na een lichte daling – realistisch te vinden. Het Centraal Planbureau geeft 
aan dat de koopkracht van bijstandsgerechtigden in de komende jaren zal afnemen, de WPDA signaleert dat  
problematische schulden zullen toenemen.  
 
Voor de begroting 2018 wordt uitgegaan van budgettaire neutraliteit enerzijds, tenzij er valide redenen zijn om 
hiervan af te wijken. Deze neutraliteit bereiken wij onder andere door in te zetten op instroombeperking en 
uitstroombevordering en door fors in te zetten op deeltijd-inkomsten naast de uitkering. 
Naast de Rijksmiddelen ontvangt de WPDA externe middelen, zoals ESF-subsidies. 
 
In 2018 moet de zgn. ‘’Omkeerde toets’’ de basis zijn om inwoners te helpen bij de inkomensondersteuning. Dit 
betekent dat de inwoner centraal staat en niet de regelingen en instrumenten. Dit sluit goed aan op onze 
gemeentelijke visie van het sociaal domein: met de inwoner wordt ingezet op het gewenst resultaat. 
 
Ten opzichte van de begroting 2017 stijgen de organisatie-uitgaven van de WPDA en dit zorgt voor een 
verhoging van de eigen bijdragen van de gemeenten van €494.000,-. In de begroting 2017 is een besparing 
opgenomen van €400.000,- waarvan blijkt dat deze niet realistisch is.  
 
De WPDA moet o.a. rekening houden met: 

- De Cao-verhoging van 4% 
- Inhuur van extra personeel door het niet doorgaan van de fusie met Alescon; 
- Toename van het aantal uitkeringen. 

De verdeelsleutel 2018 is berekend op basis van de in het bestuur vastgestelde systematiek van de 
realisatieaantallen 2016. De verdeling voor het jaar 2018 is dan voor AA en Hunze 12,71%, Assen 72,41% en 
voor onze gemeente 14,88%.  
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• Prestatieafspraken. 

De WPDA heeft in haar concept begroting 2018 aangegeven dat zij alle prestatieafspraken zoals in de 
prestatieovereenkomst beschreven staat zal realiseren. 

• Situatie Tynaarlo. 
Het aantal inwoners in de bijstand wordt begroot op, incl. de zak en kleedmensen, op 510. Dit is gelijk met de 
begroting 2017. Vergeleken met de jaarrekening 2016 vindt een stijging plaats van 18 inwoners. De  
rijksbijdrage (BUIG) stijgt naar €6.3 mln (schatting). De verwachte uitgaven liggen € 320.000 lager. Dit betekent 
dat we geld overhouden op de BUIG. Hier staat echter een stijging van de organisatiekosten tegenover. Dit is 
met name een gevolg van de herijking van de verdeelsleutel. De gemeente Tynaarlo gaat in verhouding meer 
bijdragen aan de bedrijfsvoering. Het college heeft vorig jaar een eenmalig besluit genomen ten aanzien van de 
dekking van de meerkosten op de organisatie van de WPDA als gevolg van de gewijzigde verdeelgrondslag. Dit 
betrof alleen het jaar 2017. In de perspectievennota 2017 komen wij met een voorstel voor dekking van de 
hogere organisatiekosten vanaf 2018.  
Als gevolg van de daling van het aantal kinderen wordt de bijdrage aan de Meedoen regelingen iets minder. De 
kosten bijzondere bijstand stijgen als gevolg van een forse verhoging van deelname aan de collectieve 
zorgverzekering en de toekenning individuele inkomenstoeslag. 

• Het nieuwe verdeelmodel vanaf 2017. 
In 2016 is door het Rijk een nieuw verdeelmodel geïntroduceerd voor de verdeling van de uitkeringsmiddelen, 
de zgn. BUIG-middelen. Het oude systeem was gebaseerd op historische kosten, het nieuwe verdeelmodel is 
(deels) gebaseerd op objectieve criteria. De WPDA heeft hiervan een analyse gemaakt (zie bijlage). Het nieuwe 
verdeelmodel pakt voor onze gemeente gunstig uit. Waar we voorheen geld moesten bijleggen op het verschil 
tussen de BUIG en de verstrekte uitkeringen houden we in 2018 naar verwachting ca € 320.000 hierop over. 
Bovendien ontvangen we in 2017 via de BUIG incidenteel een bedrag van bijna € 700.000 voor 
vergunninghouders. Hierin zijn voor een deel ook vergunninghouders uit de TUVO meegerekend die gekoppeld 
zijn aan de andere deelnemende gemeenten. Hierover komen wij nog terug met een voorstel voor verdeling van 
die middelen. 
De begroting 2018 geeft geen aanleiding voor het college om u te adviseren een zienswijze in te dienen. 
• Argumenten 
De jaarstukken zijn door de accountant goedgekeurd en de WPDA voldoet aan de afspraken zoals die in de 
prestatieovereenkomst 2016-2018 staan geformuleerd.  
• Kanttekeningen 
1.1. Vanuit het kader dat de Participatiewet binnen de rijksmiddelen moeten worden uitgevoerd, is van het 

essentieel belang dat de begroting van de WPDA en de begroting van Alescon communicerende vaten zijn.   
Daarnaast is ook  in het kader van de bezuinigingen bij Alescon dat  plaatsingen vanuit de WPDA in het 
kader van Routeplanner bij Alescon worden georganiseerd. Dit  staat op gespannen voet met de afspraak 
dat , Alescon zgn. first suppliers.  De bijzondere bijstand zal de komende jaren stijgen. 

1.2. Ten aanzien van nieuw beschut hebben de WPDA en Alescon contractuele afspraken gemaakt over de 
bijdrage voor een nieuw beschut werkplek. De loonwaardemethode zal waarschijnlijk gemiddeld lager 
uitvallen dan het bedrag waar Alescon rekening mee houdt in haar begroting voor nieuw beschut. 
Uitgangspunt is dat e.e.a. binnen beschikbare rijksmiddelen plaatsvindt. Dus ook voor dit tekort zal de 
WPDA gekort moeten worden op haar budget.  
Vanwege de verwevenheid tussen de WPDA en Alescon zal ambtelijk met de gemeente Assen en Aa en 
Hunze een memo voor de bestuurders (DB) van zowel de WPDA als Alescon worden voorbereid. Hierop zal 
een bijeenkomst voor de bestuurders (DB) van zowel de WPDA als Alescon volgen. 
 

Jaarstukken 
De totale bijdrage van de gemeente Tynaarlo aan de WPDA ligt € 398.000 hoger dan in de begroting 2016 van 
de WPDA geraamd. De voornaamste verklaring voor dit nadeel komt uit het hogere aantal bijstandsuitkeringen 
(+26). Die vallen € 556.000 hoger uit dan verwacht. Hier staat een hogere rijksbijdrage (BUIG) van € 245.000 
tegenover.  
Begroting 2018 
De opgenomen uitgaven in de WPDA begroting 2018 voor bijzondere bijstand en meedoen (inclusief collectieve 
zorgverzekering) passen binnen de diverse hiervoor bestemde gemeentelijke budgetten (bijzondere bijstand, 
aanvullend minimabeleid en WTCG/CER). Als we de begroting 2018 van de WPDA op de onderdelen 
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uitkeringen, bijstandsverlening zelfstandigen, participatiemiddelen (re-integratie) afzetten tegen onze 
meerjarenraming 2018 zien we een voordeel van € 459.000.  
Op de organisatiekosten zien we een nadeel € 254.000. De oorzaak van het tekort op de organisatiekosten 
komt met name door de herijking van de verdeelsleutel. 
Bij de perspectievennota komen we met een dekkingsvoorstel voor de organisatiekosten samen met een 
voorstel voor de inzet van het voordeel op de uitkeringen, bijstandsverlening zelfstandigen, participatiemiddelen 
(re-integratie). 
Wisselwerking WPDA Alescon 
In de kadernota Participatiewet 'Participatie de norm, werk het doel' heeft de gemeenteraad besloten dat de 
Participatiewet inclusief de Wsw moet worden uitgevoerd binnen de middelen van de Participatiewet. 
Aangezien de gemeente Tynaarlo (en ook Assen en Aa en Hunze) te maken heeft met twee 
uitvoeringsorganisaties op deze terreinen, splitst de gemeente de budgetten in een deel voor de uitvoering van 
de Wsw (Alescon) en een deel voor re-integratie en begeleiding beschut werk (WPDA).  
 
Een gevolg van de kadernota is ook dat als Alescon meer nodig heeft dan wat de gemeente aan Wsw ontvangt, 
dit uit de participatiemiddelen (re-integratieuitkering) wordt gehaald om aan het vastgestelde budgettaire kader 
te voldoen. Voor 2017 zal dat voor uitvoering van de Wsw om een bedrag van ca € 175.000 gaan. Dit is 
inclusief ca € 5.000 voor Iederz (sociale werkvoorziening gemeente Groningen), waar aparte afspraken mee 
gemaakt zijn. Daarnaast kan hier nog een bedrag voor nieuw beschut bijkomen. De WPDA zal dus ten minste 
voor dat bedrag gekort worden op de participatiemiddelen (re-integratieuitkering). Deze uitkering is volgens de 
begroting van de WPDA € 546.000 in 2018. Naarmate hiervan meer ingezet moet worden voor Alescon geeft 
dat de WPDA minder mogelijkheden hun cliënten te bedienen. In 2016 bedroegen de uitgaven op participatie 
(re-integratie) bij de WPDA ca € 300.000. 
 
Nieuw beschut 
De uitvoering van de Participatiewet is door ons (en ook Assen en Aa en Hunze) bij Werkplein Drentsche Aa 
(WPDA) neergelegd.  De zes deelnemende gemeenten in Alescon hebben aangegeven nieuw beschut te willen 
laten uitvoeren door Alescon. De WPDA koopt dan ook nieuw beschut werkplekken in bij Alescon. De 
gemeentelijke bijdrage die Alescon voor de realisatie van nieuw beschutte werkplekken vraagt, moet dan ook in 
beginsel worden gefinancierd door de WPDA. Echter de WPDA en Alescon hebben contractuele afspraken 
gemaakt over de bijdrage voor een nieuw beschut werkplek en die sluiten niet aan op de begroting van 
Alescon. Die bijdrage is o.a. gebaseerd op loonwaarde. Alescon rekent in haar begroting met een vast bedrag 
van € 24.775 per werkplek. De loonwaardemethode zal waarschijnlijk gemiddeld lager uitvallen dan het bedrag 
waar Alescon rekening mee houdt in haar begroting voor nieuw beschut. Uitgangspunt is dat e.e.a. binnen 
beschikbare rijksmiddelen plaatsvindt. Dus ook voor dit tekort zal de WPDA gekort moeten worden op haar 
budget. We zijn ambtelijk nog bezig met het maken van een inschatting van het verschil tussen hetgeen 
Alescon in haar begroting heeft opgenomen en wat de WPDA gemiddeld voor een nieuw beschutte werkplek 
zal neertellen op basis van het afgesloten contract. 
 
Zodra er een inschatting is van het verschil van nieuw beschut (raming Alescon versus verwachte inkomsten 
van de WPDA op basis van het gesloten contract tussen de WPDA en Alescon), wordt een brief opgesteld aan 
de WPDA waarin wordt aangeven met welk bedrag zij gekort zullen worden op de participatiemiddelen (re-
integratieuitkering). Overigens heeft de WPDA in haar begroting 2018 een opmerking opgenomen dat het 
budget voor de participatiemiddelen (re-integratieuitkering) verminderd wordt met de uitname voor Alescon. 
 
Alescon  
 
Jaarstukken 2016  
 
 
De kerntaak van Alescon in 2016 is het uitvoeren van de WSW. Het medewerkersbestand krimpt jaarlijks met 
5%. De uitvoering nieuw beschut is in gang gezet. Het aantal arbeidsontwikkeling- en 
arbeidstoeleidingstrajecten voor inwoners die onder de Participatiewet vallen, is nog te laag. De verwachting is 
dat dit de komende jaren gaat groeien. Met de gemeente c.q. WPDA  zijn hierover afspraken gemaakt.  
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• Ontwikkelingen 
In 2016 gaat het voor Tynaarlo gaat het om 76 personen. In 2015 waren er nog 97 inwoners werkzaam als SW-
medewerker bij Alescon. 
In 2016 is een aanvang gemaakt met:  

- Het afbouwen van de deelnemingen in de joint ventures. Randvoorwaarde hierbij is het zoveel mogelijk 
behouden van werkplekken voor gedetacheerde medewerkers. 

- Het afbouwen van een aantal typen activiteiten waar Alescon de bezetting op werkplekken niet op peil 
kan houden of onvoldoende kostendekkend zijn. Het gaat hierbij met name om horeca en schoonmaak. 

- De overdracht (onderzoek naar) van de groenactiviteiten aan de gemeenten. Het doel is werknemers 
met een arbeidsbeperking bij gemeenten te detacheren en op termijn nieuwe werknemers met een 
arbeidsbeperking in het groen aan het werk te helpen; 

- Met de taakstelling van het DB Alescon dat het tekort van Alescon de komende jaren niet hoger mag 
zijn dan €4 mln (voor de periode 2017 – 2020). 

In 2016 is de afdeling Assemblage Assen verhuist naar een nieuw pand aan de W.A. Scholtenstraat te Assen. 
 
begroting 2018 
In 2018 zijn er naar verwachting nog 69 inwoners van Tynaarlo werkzaam binnen Alescon (in 2015 was dit nog 
97 inwoners). 
• Ontwikkelingen 
De begroting en meerjarenraming zijn gebaseerd op het bestaande beleid van de deelnemende gemeenten én 
het Rijk. Het is een beleidsarme begroting in afwachting van de invulling van de beleidsmatige keuzes die door 
de verschillende gemeenten gemaakt gaan worden met betrekking tot de inzet van Alescon. 
Alescon is geconfronteerd met 2 tegenvallers:  

1. De verwachting was dat de Rijkssubsidie per Aja (arbeidsjaar) jaarlijks terug zou lopen met €500 per 
jaar. Dit is hoger uitgevallen, namelijk €791 per Aja.  Dit betekent voor Alescon in 2018 een nadeel van 
€433.000. 

2. Wijzigingen in de LIV (Lage Inkomens voordeel) levert een nadelig effect op van € 488.000. 
Het dagelijks bestuur heeft Alescon een bezuinigingsopgave opgelegd waarbij het totale tekort moet worden 
gemaximeerd op € 4 miljoen. Naar aanleiding van de meerjarenraming bij de begroting 2017 is aan de directie 
van Alescon gevraagd met voorstellen te komen om € 2,08 miljoen te bezuinigen. Deze bestuursopdracht is 
verwerkt in de nu voorliggende beleidsbegroting. Bovengenoemde ontwikkelingen (aanpassing van de 
rijksbijdrage en LIV) leiden echter tot een extra druk op de begroting. Dit wordt deels goedgemaakt door een 
hogere verwachte omzet door de economische opgang, dalende huisvestingslasten en een daling van de 
personeelslasten voor het begeleidend personeel. Om onder de gemeentelijke bijdrage van € 4 mln te blijven is 
in de periode 2018-2020 inzet van de reserve participatie nodig.  
 
Een aantal beslissingen zijn in 2018 van invloed op de beleidsbegroting 2018 – 2021: 

- De integratie van activiteiten van de Werkwinkel in de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties; 
- De wijze waarop de groenvoorziening voor of door gemeenten wordt georganiseerd; 
- De mate van inzet van joint ventures waarin Alescon via ASP participeert; 
- De wijze waarop de vrijvallende infrastructuur via Alescon kan worden benut. 

• Nieuw beschut 
Op grond van de invoering van de Participatiewet en de kadernota “Participeren de norm, werk het doel” wordt 
er invulling gegeven aan (nieuw) beschut werk. De zes Alescon gemeenten hebben aangegeven dat zij (nieuw) 
beschut werk bij Alescon willen uitvoeren (first supplier).Voor de Drentsche Aa gemeenten geldt dat de 
uitvoering van de Participatiewet bij Werkplein Drentsche Aa (WPDA) is neergelegd.  De WPDA en Alescon 
werken samen aan plaatsing van de inwoner op een goede werkplek. Hiermee voldoet de gemeente al aan de 
wijziging in de Participatiewet per 1 januari 2017 waarbij gemeenten verplicht worden om beschut werk te 
realiseren.  
 
In 2018 gaat het om 7 beschutte werkplekken, dit loopt op in 2021 naar 18 plekken. Het betreft hier een 
aanname van de verplichte werkplekken die de gemeente moet realiseren. Dit betekent dan ook dat er 
afgerekend dient te worden op het aantal werkplekken die daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Daarnaast is het nodig dat er gestuurd gaat worden op de prijs per plek van nieuw beschut. In de komende 
beheersbegroting wordt  de definitieve prijs vermeld door Alescon.  
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De begroting 2018 geeft geen aanleiding voor het college om u te adviseren een zienswijze in te dienen. 
• Argumenten 
Alescon heeft de werkzaamheden binnen de vastgestelde beleids- en financiële kaders uitgevoerd. De 
jaarrekening sluit af met een positief saldo en er is door de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven. 
• Kanttekeningen 
De gemeentelijke bijdrage aan Alescon is voor een belangrijk deel afhankelijk van de rijksbijdrage 
Participatiewet. Zowel voor Alescon als voor de WPDA geldt, dat zij hun totale werk verrichten binnen de 
rijksmiddelen die de gemeente ontvangt. Dat betekent dat het tekort van Alescon ook binnen deze middelen 
gefinancierd dient te worden (m.i.v. 2016). Dit vergt intensieve ambtelijke toezicht en overleg van de 3 
gemeenten die bij de WPDA zijn betrokken (Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo).   
Ten aanzien van nieuw beschut hebben de WPDA en Alescon contractuele afspraken gemaakt over de bijdrage 
voor een nieuw beschut werkplek. De loonwaardemethode zal waarschijnlijk gemiddeld lager uitvallen dan het 
bedrag waar Alescon rekening mee houdt in haar begroting voor nieuw beschut. Uitgangspunt is dat e.e.a. 
binnen beschikbare rijksmiddelen plaatsvindt. Dus ook voor dit tekort zal de WPDA gekort moeten worden op 
haar budget. 
Vanwege de verwevenheid tussen de WPDA en Alescon zal ambtelijk met de gemeente Assen en Aa en Hunze 
een memo voor de bestuurders (DB) van zowel de WPDA als Alescon worden voorbereid. Hierop zal een 
bijeenkomst voor de bestuurders (DB) van zowel de WPDA als Alescon volgen. 
 
Jaarverslag 2016 
Het jaar 2016 sluit Alescon af met een positief resultaat van € 755.000. Het DB stelt aan het AB voor dit 
positieve resultaat niet terug te laten vloeien naar de gemeenten, maar toe te voegen aan de reserve 
participatie. Door dit bedrag toe te voegen aan de reserve participatie kan Alescon in de periode 2018-2021 
ervoor zorgen dat het tekort/de gemeentelijke bijdrage uitkomt op maximaal € 4 mln. In die periode onttrekt 
Alescon bedragen aan de reserve participatie. Op 31-12-2016 bedraagt de reserve participatie € 1.037.000. Die 
wordt, mits het AB instemt met de toevoeging van het resultaat, € 1.792.000. In de meerjarenbegroting wordt 
deze reserve volgens plan volledig ingezet. 
 
Begroting 2018 
Gemeentelijke bijdrage Alescon 
De begroting 2018 van Alescon gaat uit van een bijdrage van € 170.000 voor de Wsw en € 173.000 voor nieuw 
beschut voor onze gemeente. De gemeentelijke bijdrage voor onze gemeente voor nieuw beschut loopt op naar 
€ 446.000 in 2021. Nieuw beschut wordt in beginsel betaald/ingekocht door de WPDA.  
 
Budgettaire kader 
In de kadernota Participatiewet 'Participatie de norm, werk het doel' heeft de gemeenteraad besloten dat de 
Participatiewet inclusief de Wsw moet worden uitgevoerd binnen de middelen van de Participatiewet. 
Aangezien de gemeente Tynaarlo (en ook Assen en Aa en Hunze) te maken heeft met twee 
uitvoeringsorganisaties op deze terreinen, splitst de gemeente de budgetten in een deel voor de uitvoering van 
de Wsw (Alescon) en een deel voor re-integratie en begeleiding beschut werk (WPDA).  
 
Een gevolg van de kadernota is ook dat als Alescon meer nodig heeft dan wij aan Wsw ontvangen, we dat uit 
de participatiemiddelen (re-integratieuitkering) zullen moeten halen om aan het vastgestelde budgettaire kader 
te voldoen. Voor 2017 zal dat voor uitvoering van de Wsw om een bedrag van ca € 175.000 gaan. Dit is 
inclusief ca € 5.000 voor Iederz, waar aparte afspraken mee gemaakt zijn. Daarnaast kan hier nog een bedrag 
voor nieuw beschut bijkomen. De WPDA zal dus ten minste voor dat bedrag gekort worden op de 
participatiemiddelen (re-integratieuitkering). Deze uitkering is volgens de begroting van de WPDA € 546.000 in 
2018. Naarmate hiervan meer ingezet moet worden voor Alescon geeft dat de WPDA minder mogelijkheden 
hun cliënten te bedienen. In 2016 bedroegen de uitgaven op participatie (re-integratie) bij de WPDA ca € 
300.000. 
 
Nieuw beschut 
De uitvoering van de Participatiewet is door ons (en ook Assen en Aa en Hunze) bij Werkplein Drentsche Aa 
(WPDA) neergelegd.  De zes deelnemende gemeenten in Alescon hebben aangegeven nieuw beschut te willen 
laten uitvoeren door Alescon. De WPDA koopt dan ook nieuw beschut werkplekken in bij Alescon. De 
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gemeentelijke bijdrage die Alescon voor de realisatie van nieuw beschutte werkplekken vraagt, moet dan ook in 
beginsel worden gefinancierd door de WPDA. Echter de WPDA en Alescon hebben contractuele afspraken 
gemaakt over de bijdrage voor een nieuw beschut werkplek en die sluiten niet aan op de begroting van 
Alescon. Die bijdrage is o.a. gebaseerd op loonwaarde. Alescon rekent in haar begroting met een vast bedrag 
van € 24.775 per werkplek. De loonwaardemethode zal waarschijnlijk gemiddeld lager uitvallen dan het bedrag 
waar Alescon rekening mee houdt in haar begroting voor nieuw beschut. Uitgangspunt is dat e.e.a. binnen 
beschikbare rijksmiddelen plaatsvindt. Dus ook voor dit tekort zal de WPDA gekort moeten worden op haar 
budget. We zijn nog bezig met het maken van een inschatting van het verschil tussen hetgeen Alescon in haar 
begroting heeft opgenomen en wat de WPDA gemiddeld voor een nieuw beschutte werkplek zal neertellen op 
basis van het afgesloten contract. 
 
Risico’s (meerjaren)begroting 
De belangrijke risico’s voor begroting 2018 en verder van Alescon zijn: 

- Wijzigingen in rijksbijdrage; 
- Niet halen van de geraamde omzet; 
- Niet halen aantallen nieuw beschut/lagere inkomsten dan geraamd voor nieuw beschut. Uit de 

begroting van de WPDA is niet te halen met welke bedragen zij rekening houden; 
- Niet halen van extra inkomsten door inzet bestaande infrastructuur voor andere doelgroepen (zgn 

trajecten). Dit betreft één van de bezuinigingsmaateregelen; 
- Niet halen van de afbouw van begeleiding en ondersteuning. Dit betreft één van de 

bezuinigingsmaateregelen. 
 
Zodra we een inschatting hebben van het verschil van nieuw beschut (raming Alescon versus verwachte 
inkomsten van de WPDA op basis van het gesloten contract tussen de WPDA en Alescon), maken wij evenals 
vorig jaar een brief voor de WPDA waarin wij aangeven met welk bedrag zij gekort zullen worden op de 
participatiemiddelen (re-integratieuitkering). Overigens heeft de WPDA in haar begroting 2018 een opmerking 
opgenomen dat het budget voor de participatiemiddelen (re-integratieuitkering) verminderd wordt met de 
uitname voor Alescon. 
 
Recreatieschap Drenthe 
• Jaarstukken 2016 
In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het boekjaar 2016.  
Het Recreatieschap Drenthe heeft het boekjaar 2016 afgesloten met een positief resultaat na bestemming van €  
16.162,-. Het voorstel is om dit bedrag ten bate te brengen van de bestemmingsreserve onderhoud omdat de 
bestemmingsreserve onderhoud vorig jaar al was gedaald naar een risicovol minimum. De accountant oordeelt dat 
de jaarrekening 2016 van het Recreatieschap Drenthe een getrouw en rechtmatig beeld geeft. De jaarrekening 
geeft geen aanleiding tot opmerkingen.  
 
Vanuit het Fonds Recreatie en Toerisme is in 2016 onder andere bijgedragen in: Het Kwaliteitsteam Natuurlijke 
recreatie en het Expertteam Drenthe, kwaliteitsimpuls fietspaden, beheer en onderhoudsvoorziening 
Staatsbosbeheer, MTB visie Drenthe en fonds, ontwikkeling wandelknooppuntensysteem en project verbinding en 
verbeelding Maatschappij van Weldadigheid en de afronding van Tourist Info Drenthe. 
Specifiek voor Tynaarlo neemt het Recreatieschap deel aan de het project E-book Noord-Willemskanaal. 
Voorzieningen ATB-route Zuidlaren-Kniphorstbos/De Strubben, recreatieve voorzieningen Zuidlaardermeer, 
onderzoek recreatieve opwaardering Hunze.  
 
• Begroting 2018 
De begroting geeft inzage in de koers van het Recreatieschap Drenthe voor 2018 en verder  
In de periode 2012 tot en met 2017 is er structureel 10% bezuinigd op de begroting van het Recreatieschap  
Drenthe. Het Recreatieschap stelt voor om, nu de economie weer aantrekt, de stimulerende rol van het 
Recreatieschap te versterken. De volgende argumenten worden aandragen; 
- In 2017 is door zowel het bestuur van het Recreatieschap als door de provincie, vanuit haar toezichthoudende 
functie, een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven voor de reserve onderhoud. Het risico voor deze post ligt in de 
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toename van de toeristisch-recreatieve bewegwijzering (met name MTB en wandelen). Derhalve is een extra 
financiële impuls van € 49.000,- opgenomen in de begroting.  
- In 2018 zal de formatie van het Recreatieschap bestaan uit 8 FTE. In de begroting is een extra investering van € 
45.000,- opgenomen voor de post personeel. Door deze investering is het mogelijk om digitale ontwikkelingen te 
integreren in het routebureau, waardoor recreanten beter bediend kunnen worden.  
-  Scholing van personeel zal een meer structureel karakter krijgen, waarvoor € 5.500,- extra is opgenomen.  
- De afgelopen jaren is met name bezuinigd op het Fonds Recreatie en Toerisme (van € 370.000,- naar € 
241.000,- in 2017). Het Recreatieschap stelt voor om € 45.000,- toe te voegen aan het fonds, waardoor nieuwe 
initiatieven en ontwikkelingen in de sector worden uitgelokt en gerealiseerd.  
Uit de jaarrekening blijkt dat het fonds zeer effectief is. Het fonds heeft in 2016 met een omvang van € 241.000,- in 
totaal € 1.219.000,- aan investeringen mogelijk gemaakt.  
- Na de opheffing van de stichting Recreatievoorzieningen (Tourist Info Drenthe) heeft het Recreatieschap Drenthe 
een aantal ondersteunende en uitvoerende taken op het gebied van productontwikkeling, maar ook de 
ondersteuning van Drenthe.nl, overgenomen. Ook Marketing Drenthe voert taken uit na de opheffing, met name 
op het gebied van marketing.  
In 2016 en 2017 liepen deze financiën voor de toeristische informatievoorziening naast de begroting van het 
Recreatieschap. In begroting van 2018 is ervoor gekozen om deze financieringsstroom op te nemen in de 
begroting van het Recreatieschap Drenthe.  

     In de meerjarenraming 2019-2021 is een jaarlijkse stijging van 1% opgenomen 
 
Het recreatieschap Drenthe schetst ambities die een stijging betekenen van de bijdragen van de deelnemende 
gemeenten maar die een positief effect hebben op de ontwikkelingen van de vrijetijdseconomie in Drenthe.  
In de afgelopen jaren is binnen Tynaarlo de Nul-lijn gehanteerd voor wat betreft de Gemeenschappelijke 
regelingen. Doel hiervan was om binnen gemeenschappelijke regelingen te komen tot meer efficiëntie en 
daarnaast voor de gemeente Tynaarlo (en de andere deelnemende gemeenten) een bezuiniging te realiseren  
Het Recreatieschap Drenthe liet eerder al in de kadernota weten te willen investeren in onderhoud, personeel 
en het investeringsfonds Recreatie en Toerisme. Het Recreatieschap geeft aan dat door het hanteren van de 
nullijn de afgelopen jaren er nu spanning ontstaat tussen ambitie en financiën. Het Recreatieschap wil 
investeren in het versterken van het routenetwerk, inspelen in nieuwe ontwikkelingen en op  
kwalitatief hoogwaardig niveau onderhoud plegen. Ook zijn investeringen in het fietsknooppuntensysteem 
noodzakelijk. Als deelnemende gemeente hechten wij veel waarde aan investeren in kwaliteit van de toeristisch- 
recreatieve voorzieningen.  
Het versterken van de vrijetijdseconomie is één van de speerpunten uit het collegemanifest. De provincie 
Drenthe investeert de komende jaren veel geld in de vrijetijdseconomie. Het multipliereffect is groot. Het 
multipliereffect (ook sneeuwbaleffect genoemd) ontstaat door omdat er investeringen gedaan worden wat leidt 
tot extra overnachtingen en dagbezoek in de recreatieve sector. Op die manier groeien de bestedingen in de 
vrijetijdseconomie.  
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Kanttekeningen 
Alhoewel in de afgelopen jaren de nullijn is gehanteerd voor wat betreft de Gemeenschappelijke regelingen en 
terughoudend zijn voor uitzonderingen op de regel is het in dit geval geoorloofd om van de regel af te wijken. 
Door een geringe investering dragen wij bij aan de ambitie tot het versterken van de vrijetijdseconomie in 
Drenthe. En werkt dit als multiplier voor investeringen van de Provincie Drenthe.  
 
RUD 
 
• Jaarrekening 
De jaarrekening laat een negatief rekeningresultaat zien van ca. € 503.000. De begroting 2016 ging uit van een 
negatief rekeningresultaat van ruim € 673.000 en in de najaarsnota is deze prognose bijgesteld naar € 595.000 
negatief. De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn o.a. veroorzaakt door: 

      De personeelskosten waren (incl. inhuur) hoger dan begroot, doordat er nieuwe projecten zijn verricht die niet     
      waren opgenomen in het jaarprogramma. Voor deze extra projecten heeft de RUD Drenthe ook baten  
      ontvangen. 

De ontwikkeling en inrichting van het zaaksysteem LOS heeft extra personele inzet met zich meegebracht. De 
uitvoeringlasten eigen beheer waren lager dan begroot.  
Kosten voor licenties en aansluiting op  de landelijke voorzieningen zoals KvK en de basisregistratie zijn er 
nagenoeg nog niet geweest Dit omdat het zaaksysteem (LOS) pas in de loop van 2016 in gebruik is genomen.  
Ook zijn de overige PlOFACH kosten lager dan begroot en heeft de OR in 2016 de aan hun beschikbare 
gestelde middelen voor een groot deel niet hoeven te benutten.  
De incidentele kosten voor de 'ondersteuning nieuwe organisatie' zijn maar deels gebruikt. De kosten Asbest- 
en zonebeheer die ook onder de incidentele kosten vallen, zijn wel gemaakt maar geboekt onder de post 'inhuur 
personeel'. Van de post Onvoorzien is in 2016 geen gebruik gemaakt. 
Uit de jaarrekening blijkt dat de mee- en tegenvallers grotendeels een incidenteel karakter hebben. Op basis 
van een analyse van de jaarcijfers zijn de consequenties voor de meerjarenbegroting in beeld gebracht. Deze 
zijn verwerkt in de begrotingswijziging 
 
• Begroting 
Voor de begroting 2018 is vooralsnog uitgegaan van een voortzetting van huidige kengetallen, omdat 
afgesproken is dat de evaluatie gaat plaatsvinden in 2019. De financiële en beleidsmatige uitgangspunten van 
de begroting 2018 zijn ontleend aan de kaderbrief, die in november 2016 is vastgesteld door het AB. Conform 
de kaderbrief is hierbij voor de verdeling uitgegaan van de verdeelsleutel zoals gehanteerd in de begroting 
2017.  
De begroting voldoet aan de vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de wijziging van het 
BBV, ingaande 5 maart 2016. De begroting 2018 is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt 
positief resultaat zien. Voor 2018 is deze reserve voldoende als weerstandscapaciteit om de risico's zoals 
gecalculeerd in de risicoparagraaf op te kunnen vangen 
 
 Aandachtspunten 
 
Omgevingswet 
De komst van de Omgevingswet (verwacht in 2019) betekent een mogelijke herziening voor de uitvoering van 
taken. Voor de Omgevingswet zullen inhoudelijke keuzes meer aan de voorkant, bij de planvorming, gemaakt 
moeten worden en dit zal effect hebben op de uitvoering van de taken van de RUD Drenthe. De RUD is daarom 
in 2016 gestart met de voorbereiding op de Omgevingswet. Inhoudelijk zal zij een bijdrage leveren aan de 
totstandkoming van de omgevingsvisies en omgevingsplannen. De verwachting is dat in 2018 de eerste 
voorstellen worden gemaakt voor werkbare afspraken tussen RUD en de opdrachtgevers. De voorbereiding en 
het klaar maken van de organisatie (los van de inhoudelijke bijdragen ten behoeve van bevoegde gezagen) zal 
in 2018 en 2019 extra capaciteit van de medewerkers vragen.  
Voor 2018 wordt hiervoor Vooralsnog in totaal 4.000 uur ingeschat, waarvoor een begrotingswijziging 
noodzakelijk is, wanneer daarvoor in de uitvoeringsprogramma’s geen tijd beschikbaar wordt gesteld. 
 
Informatievoorziening 
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In 2016 is het zaaksysteem LOS ingericht. De verschillen in volwassenheid van de data van de bronsystemen is 
groot. De uniformering van de kwaliteit van de data en de vastlegging van de data is een belangrijk 
aandachtspunt o.a. om de kwaliteit van de rapportages te kunnen verbeteren. Ook landelijke ontwikkelingen 
zoals de Omgevingswet stellen eisen aan informatievoorziening en vereisen daarmee een verdere optimalisatie 
en doorontwikkeling van het zaaksysteem. Hiervoor is het nodig dat de functie informatiemanagement en het 
functioneel beheer goed is georganiseerd.  
De accountant heeft over 2016 een goedkeurende controleverklaring afgegeven aan de RUD. De jaarrekening 
laat over 2016 een negatief rekeningresultaat zien van € 503.000, dit is verrekend met het positief eigen 
vermogen van de RUD. 
De begroting 2018 van de RUD is voor de komende jaren sluitend en laat per jaar een beperkt positief resultaat 
zien. In de meerjarenbegroting van de gemeente is als bijdrage aan de RUD voor 2018 € 404.543 opgenomen 
en de RUD vraagt voor 2018 € 403.305. Structureel is de verwachte bijdrage iets hoger dan opgenomen is in de 
begroting van de gemeente. De gebruikelijke procedure bij de begrotingen van de GR-en is dat de 
aanpassingen in de gemeentelijke bijdrage worden verwerkt als een mutatie op het begrotingsresultaat. Een 
lagere bijdrage dan geraamd geeft een verbetering van het begrotingsresultaat. 
 
VRD 
 
Jaarverslag en jaarrekening 2016 
De VRD sluit 2016 af met een positief resultaat van €460.00. Dit is minder dan de €550.000 die beoogd werd bij 
de 9 maanden rapportage. De terugloop is met name te verklaren doordat in het laatste kwartaal extra 
oefeningen zijn georganiseerd en extra vrijwilligers zijn opgeleid. Het overschot vloeit terug naar de gemeenten. 
Voor Tynaarlo betekend dit een bedrag van €25.989. 
 
Ontwerpbegroting 2018 
De opzet voor de begroting voor 2018 is anders dan voorgaande jaren. In de nieuwe opzet wil de VRD meer 
inzicht en richting geven aan de invulling van haar missie. Dit willen ze doen aan de hand van de volgende 
speerpunten: 

- Het voorkomen van incidenten, minder slachtoffers en minder schade; 
- Het geven van voorlichting op scholen over brandveiligheid; 
- De ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe omgevingswet; 
- Het afronden van de proef ‘uitruk op maat’’; 
- Het verstevigen van de lokale eigenheid en autonomie op de brandweerposten; 
- Een efficiënte en veilige inzet van mensen, middelen en materiaal; 
- Innovatie en nieuwe tactieken; 
- Het maken van afspraken over de huisvesting van de brandweer; 
- Een andere manier van kwaliteitsmeten.  

Kanttekeningen 
- In het algemeen bestuur is er een discussie geweest over het wel of niet terugbetalen van het 

overschot. Er is geopperd om de VRD een buffer op te laten bouwen om eventuele kosten wijzigingen 
(vooral in relatie tot een nieuw CAO van de brandweer) in de toekomst op te vangen. Uiteindelijk heeft 
het AB besloten het overschot wel terug te storten.  

 
Communicatie 
Uw besluit omtrent de zienswijzen wordt schriftelijk meegedeeld aan de Dagelijkse Besturen van de 
gemeenschappelijke regelingen.  
 
Uitvoering 
Het Dagelijks Bestuur van de onderscheidenlijke regelingen voegt de commentaren waarin deze zienswijzen 
zijn vervat bij de concept-begrotingen en zendt deze aan het Algemeen Bestuur van de betreffende regeling, 
waarna het Algemeen Bestuur deze definitief vaststelt.  
 
Samenvattend 
Na beoordeling van de jaarstukken 2016 en de conceptbegrotingen 2018 van de hiervoor genoemde 
gemeenschappelijke regelingen adviseert het college om geen zienswijzen in te dienen op de voorliggende 
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ontwerpbegrotingen. Nu het indienen van zienswijzen een raadsbevoegdheid betreft kan uw raad uiteraard 
zelfstandig besluiten binnen de gestelde termijn alsnog een zienswijze in te dienen.  
Voor wat betreft de behandeling van dit voorstel ligt per regeling aparte besluitvorming voor, conform hetgeen 
vorig jaar in het presidium is afgesproken.  
 
  
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
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Raadsbesluit nr. 20.I 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen GGD 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de GGD geen/wel  zienswijzen in te dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
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Raadsbesluit nr. 20.II 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen WPDA 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de WPDA geen/wel  zienswijzen in te dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
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Raadsbesluit nr. 20.III 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Alescon 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van Alescon geen/wel  zienswijzen in te dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
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Raadsbesluit nr. 20.IV 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Drenthe  
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van het Recreatieschap Drenthe geen/wel  zienswijzen in te 
dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
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Raadsbesluit nr. 20.V 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen RUD 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de RUD geen/wel  zienswijzen in te dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
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Raadsbesluit nr. 20.VI 
 
Betreft: 
 
Jaarstukken 2016 en ontwerpbegrotingen 2018 van de gemeenschappelijke regelingen VRD 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 juni 2017 
 
overwegende dat de gemeenteraad conform de op de wet gebaseerde gemeenschappelijke regelingen in de 
gelegenheid gesteld kennis te nemen van de jaarverslagen/jaarrekeningen 2016 en de begrotingen 2018 van 
de  eerder genoemde gemeenschappelijke regelingen, met de mogelijkheid een zienswijze te geven over deze 
jaarstukken voordat het Algemene Bestuur van deze regeling een besluit neemt;  
 
 
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de betreffende artikelen uit de bewuste 
gemeenschappelijke regeling:   
 
 

B E S L U I T: 
 

Op de jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 van de VRD geen/wel  zienswijzen in te dienen. 
 

 
 
 Vries, 20 juni 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 


