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Op 14 januari stuurde u de kaderbrief 2021 van uw samenwerkingsorganisatie. In de raadsvergadering 

van 24 maart heeft de gemeenteraad de kaderbrief besproken en besloten de volgende reactie mee te 

geven:  

 

Algemene reactie aan alle gemeenschappelijke regelingen. 

Het is de gemeenteraad opgevallen dat er per gemeenteschappelijk regeling veel verschil zit in het 

gehanteerde indexatiecijfer. De gemeenteraad realiseert zich dat één indexatiecijfer voor alle 

gemeenschappelijke regelingen wellicht niet mogelijk is maar het verdient aanbeveling om wel een 

uniforme rekenmethode te hanteren voor het berekenen van een indexatiecijfer. 

 

Specifieke reactie gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer. 

Er zijn veel klachten over het leerlingenvervoer. Wij hebben begrepen dat Connexxion zich bewust is van 

de vele klachten. Ze geven aan dat deze klachten deels worden veroorzaakt door het in gebruik nemen 

van een nieuw systeem waar de chauffeurs mee werken. Ook de klachtenafhandeling is nog niet op orde. 

Ook ligt er een verbeterpunt in de communicatie met gemeenten en inwoners. Connexxion werkt aan 

verbetering op deze punten en hiervoor leveren zij op korte termijn een verbeterplan aan. De ontwikkeling 

van het leerlingenvervoer zullen wij dan ook aandachtig blijven volgen.  

 

In onze brief aan u van 8 november 2019 deden we twee oproepen. Allereerst vroegen we u om 

overeenkomstig artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen uw kaderbrief en 

ontwerpbegroting in het vervolg rechtstreeks naar de griffie te sturen, dus zonder tussenkomst van 

college of ambtelijke organisatie. Daarnaast vroegen we u uw kaderbrief en ontwerpbegroting te voorzien 

van meegestuurde opleggers voor de raden van Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo.  

Helaas hebben wij moeten constateren dat u aan onze beide oproepen deze keer geen gehoor hebt 

gegeven, dat betreuren wij. Daarom herhalen we hierbij nog eens onze oproep om in het vervolg uw 

kaderbrief en ontwerpbegroting aan de griffie te adresseren zoals de Wgr bepaalt en om deze te voorzien 

van de oplegger zoals in november 2019 gevraagd. 
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Mocht u naar aanleiding van onze reactie vragen of opmerkingen hebben neemt u dan gerust contact met 
ons op voor een nadere toelichting.  
 
Met vriendelijke groet, 
Raad van de gemeente Tynaarlo 
 
 
 
P. Koekoek   drs. M.J.F.J. Thijsen 
griffier    burgemeester 
 


