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Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 3 juni 2019

Portefeuillehouder: Diverse portefeuillehouders
Behandelend ambtenaar: N. Uilkema
Doorkiesnummer: 621
E-mail adres: n.uilkema@tynaarlo.nl
Bijlage(n): 1 Jaarstukken Alescon 

2 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting GGD
3 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting WPDA
4 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting VRD
5 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting RUD
6 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting Recreatieschap
7 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting Meerschap 
Paterswolde
8 Oplegger met jaarstukken en ontwerpbegroting Publiek Vervoer 
Groningen-Drenthe
9 Overzicht reacties raden op kaderbrieven

Onderwerp
Gebundelde behandeling ontwerpbegrotingen 2020 en jaarstukken 2018 verbonden partijen

Gevraagd besluit
1 Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon 
2 Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
3 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
4 Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen 

Wat willen wij hiermee bereiken?
Om maatschappelijke doelen te bereiken, wettelijke taken uit te voeren en schaalvoordelen te 
behalen, hebben gemeenten diverse gemeenschappelijke regelingen opgericht op specifieke 
beleidsterreinen. 

Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling om haar ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende 
gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. Een zienswijze is juridisch niet 
bindend. De zienswijze kan door de raad gebruikt worden als een sturingsinstrument en krijgt 
meer kracht als de raad afstemt met andere vertegenwoordigende organen die bij de 
samenwerking zijn betrokken. Dan ontstaat politieke druk voor het algemeen bestuur van de GR 
om daadwerkelijk iets met de zienswijze te doen.

De jaarstukken van de GR’en zijn uitsluitend een informatief instrument voor college en raad. 
Beide organen hoeven deze niet vast te stellen of ermee in te stemmen en kunnen hierop geen 
zienswijzen indienen.



Wat ging er aan vooraf
Afgelopen jaren is geëxperimenteerd met een gebundelde behandeling van de financiële stukken 
van gemeenschappelijke regelingen in de raad. De intergemeentelijke raadswerkgroep verbonden 
partijen heeft de wens geuit om de bespreking van de ontwerpbegrotingen/jaarstukken in de 
raad effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. Daarnaast is bij eerdere gebundelde 
behandelingen aangegeven dat de raad veel informatie over zich uitgestort krijgt en daar meer 
overzicht over zou willen hebben. Om de gebundelde behandeling te kunnen blijven doen en de 
raad toch niet te overspoelen met informatie is in Tynaarlo ambtelijk een oplegger ontwikkeld 
waarin per regeling de meest relevante informatie in één oogopslag te vinden is. Deze oplegger 
kan door raadsleden als hulpmiddel worden gebruikt om zich snel een beeld te vormen van alle 
stukken. Voor verdere verdieping kunnen de achterliggende jaarstukken en ontwerpbegrotingen 
worden geraadpleegd. De intergemeentelijke raadswerkgroep heeft inmiddels interesse getoond 
in de oplegger en zal bekijken of dit in de vier Noord-Drentse gemeenten kan worden uitgerold. 

De gebundelde behandeling maakt deel uit van een bredere wens vanuit de Noord-Drentse raden 
om meer grip op regionale samenwerking te krijgen. Afstemming hierover vindt onder meer plaats 
in de intergemeentelijke raadswerkgroep van Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo 
(AANT). Recent heeft deze Noord-Drentse afstemming plaatsgevonden bij de behandeling van de 
kaderbrieven in de raden. De afzonderlijke raden hebben hun reacties gegeven op de 
kaderbrieven en vervolgens zijn deze reacties in een overzicht samengebracht en rondgestuurd 
naar de vier raden. Dit overzicht is ter informatie aan de stukken toegevoegd. In Tynaarlo zijn de 
kaderbrieven besproken op 12 en 26 maart 2019.

De ontwerpbegroting en jaarstukken van GGD, WPDA, Alescon, VRD , RUD, Recreatieschap 
Drenthe, Meerschap Paterswolde en Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn in de diverse 
portefeuillehoudersoverleggen besproken aan de hand van de opleggers met daarin de 
belangrijkste informatie, ontwikkelingen en aandachtspunten per gemeenschappelijke regeling en 
een ambtelijk advies of er aanleiding bestaat de raad te adviseren een zienswijze in te dienen op 
de betreffende ontwerpbegroting. Vervolgens heeft het college besloten om de raad voor te 
stellen alleen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe onderstaande 
zienswijze in te dienen. De raad wordt nu gevraagd hiermee in te stemmen. Uiteraard kan de raad 
via amendementen op het voorstel ook zelf nog zienswijzen toevoegen of wijzigen.

Zienswijze Publiek Vervoer (PV) Groningen-Drenthe 
In reactie op de kaderbrief voor 2020 heeft de raad het bestuur van Publiek Vervoer Groningen-
Drenthe laten weten zorgen te hebben over de ontwikkelingen en met name de oplopende kosten. 
De raad heeft daarbij ook aangegeven zich af te vragen of de GR wel de meest effectieve en 
efficiënte organisatie is. Het college stelt voor deze reactie als zienswijze op de ontwerpbegroting 
te handhaven.

Financiën
Elke oplegger is voorbereid door Financiën, in samenwerking met de ambtelijk beheerders van de 
verschillende gemeenschappelijke regelingen. Voor 2020 worden, conform de 
ontwerpbegrotingen van de GR-en, de volgende bijdragen van de gemeente Tynaarlo gevraagd. 
De bijdrage voor 2019 is ter vergelijking opgenomen:

2020 2019
VRD                    € 1.483.206         € 1.416.136
GGD                    € 1.054.510         € 922.980
WPDA                 € 1.697.000 € 2.028.000
RUD                    € 475.201            € 460.021
Meerschap Paterswolde          € 104.400            € 102.950
Recreatieschap   € 69.904              € 66.059
Publiek Vervoer  € 19.099              € 18.489



De bijdragen aan de GR-en worden opgenomen in de Perspectievennota 2019. Per saldo geven 
de bijdragen aan de GR-en, ten opzichte van de budgetten in de meerjarenbegroting van 
Tynaarlo, in 2020 een voordeel van afgerond € 234.000. Dit wordt met name veroorzaakt door:   

- Een hogere bijdrage aan de VRD. Voor 2020 is een gemeentelijke bijdrage begroot van 
€ 1.444.459. In de Kaderbrief 2020 is aangekondigd dat de VRD een verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage gaat vragen t.o.v. 2019. De totale gevraagde bijdrage komt uit op 
€ 1.483.206. Ten opzichte van hetgeen meerjarig door ons geraamd is geeft dit een 
nadeel van € 38.747.

- Een lagere bijdrage aan de WPDA van € 331.000. Ten opzichte van hetgeen meerjarig 
door ons geraamd is (op basis van indexatie) geeft dit een voordeel van € 397.845.

- Een hogere bijdrage aan de GGD van € 131.530, met name veroorzaakt door Veilig Thuis 
Drenthe. Ten opzichte van hetgeen meerjarig door ons geraamd is, geeft dit een nadeel 
van € 113.071.

- Een hogere bijdrage aan de RUD van € 15.180. Ten opzichte van hetgeen meerjarig door 
ons geraamd is, geeft dit een nadeel van € 5.980.
 

Nadere financiële informatie is te vinden in de opleggers per gemeenschappelijke regeling.

Kanttekening reactietermijnen
In verband met de termijnen zijn – evenals bij de kaderbrieven – de GR’en op de hoogte gesteld 
van de datum van behandeling in de raad. De termijnen zijn een punt van aandacht voor volgend 
jaar, ook voor andere gemeenteraden. Bij sommige GR’en wordt de formele termijn voor reactie 
niet gehaald, dit kan nadelig zijn voor de invloed die de raad heeft en past, in ieder geval, niet bij 
hoe we met andere organisaties om willen gaan. Er zal daarom in Noord-Drents verband bekeken 
worden hoe de behandeling van kaderbrieven en ontwerpbegrotingen volgend jaar eerder in het 
jaar kan worden gepland. 

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

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

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 18

Betreft: 

Raadsvoorstel Gebundelde behandeling ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken verbonden partijen

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2019.

Gelet op artikel artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen

B E S L U I T:

1 Kennis te nemen van de jaarstukken van Alescon 
2 Kennis te nemen van de opleggers en bijbehorende jaarstukken en ontwerpbegrotingen
3 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van Publiek Vervoer Groningen-Drenthe
4 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de RUD: na 2020 stoppen met incidentele 5% bijdrage; 
   ontwikkelprogramma leidend laten zijn voor extra investeringen; actievere informatieplicht – minimaal vier keer 
   per jaar een rapportage.
5 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD: tav VTD: op de hoogte houden van samenspel 
   met gemeente, binnen de bestaande middelen blijven en als dat niet luk dan de raad op tijd informeren met 
   rapportage.
6 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van WPDA zoals verwoord in de brief hierover van het
   college.
7 Zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van het Recreatieschap Drenthe met volgende strekking: dat 
   het Recreatieschap zich actief moet inzetten om de infrastructuur en informatie rondom de evenementen in 
   Drenthe te versterken ten behoeven van de totale toeristische keten 
8 Op de overige ontwerpbegrotingen geen zienswijze in te dienen

Vries, 25 juni 2019

De raad voornoemd,

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

P. Koekoek, griffier


