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Inhoud

Procedure:
‐ De kaderbrieven worden de raden ter informatie toegestuurd, dit is een
wettelijke verplichting
‐ Aan de kaderbrieven zit geen wettelijke zienswijzeprocedure vast, maar
uiteraard staat het een raad altijd vrij om te reageren om stukken die
toegestuurd worden en sommige GR’en vragen ook om een reactie
‐ Het college heeft vorige week via de opleggers aan de raad advies
gegeven over de reacties die zij zinvol zouden vinden
‐ De intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en (iRWG GR’en) heeft
gisteravond 8 maart hetzelfde gedaan voor de vier zwaarste GR’en
‐ Vanavond is het de bedoeling dat de deelnemers aan de raadstafel van
iedere kaderbrief aangeven wat zij mee zouden willen geven als reactie
en daarbij ook reageren op de adviezen van het college en de iRWG
GR’en.
‐ Aan het eind van de bespreking van iedere kaderbrief vat de voorzitter de
reactie samen die de raad wil geven op de kaderbrief.
‐ De samengevatte reactie wordt door de griffie verwerkt in brieven aan de
GR’en die volgende week in de raad ter besluitvorming voorliggen en
daarna naar de GR’en verstuurd worden.
‐ Van de AB-leden wordt verwacht dat ze de reactie van de Tynaarlose
raad ook mondeling meenemen naar bestuursvergadering en daar die
reactie geven en verdedigen.
‐ De bedoeling van het geven van een reactie is invloed op de begroting,
de kaderbrief is de voorbereiding op de begroting, door als raad daarop
een reactie te geven, geef je bij de GR aan wat je anders zou willen zien
in de begroting, mocht de GR daar geen gehoor aan geven, dan kan op
de begroting een zienswijze worden ingediend.
‐ Het overnemen van het advies van de iRWG GR’en voor de kaderbrieven
van WPDA, RUD, GGD en VRD zorgt voor een sterke positie in de GR’en
(mits de andere drie Noord-Drentse gemeenten dit ook doen), maar dit is
slechts een advies, de raad heeft dus een eigen keuze en kan het advies
ook deels overnemen of zaken toevoegen.
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Publiek Vervoer:
Geen opmerkingen of aandachtspunten geformuleerd. Wel opmerken dat de
kaderbrief aan de raad gestuurd moet worden i.p.v. het college.
RUD:
‐
‐
‐
‐

Er is begrip voor dat de RUD onder lastige voorwaarden is gestart. Toch
mag na acht jaar verwacht worden dat de basis op orde is.
kijk naar afstemming met aangrenzende uitvoeringsdiensten.
Advies van AANT overnemen.
Kaderbrief sturen aan raad i.p.v. college.

VRD:
Begrip dat Corona een groot deel van de tijd opslokt.
Twee kritiekpunten overnemen uit advies raadswerkgroep:
o Een aantal financieel en inhoudelijk onvoldoende uitgewerkt,
zowel de autonome ontwikkelingen als de crisisbeheerorganisatie
o Dit mag geen naar binnen gerichte ontwikkeling zijn, raden en
andere betrokkenen moeten meegenomen worden.
GGD
Adviesgroep focusgroep AANT overnemen met uiting extra zorg: Schoenmaker
blijf bij je leest. Specifiek geldt dat voor Veilig Thuis. Zeker zolang de basis nog
niet op orde is. Houd focus op bestaande doelen.

Recreatieschap:
Geen opmerkingen.
WPDA:
Advies AANT overnemen. Focus op kerntaken en betere analyse van zaken die
voor de kerntaken op WPDA afkomen. Wet inburgering moet worden uitgevoerd
binnen de middelen die de gemeenten er van het rijk voor krijgen
Vervolgafspraken

Concept reactiebrieven worden bij de vergaderstukken 16 maart geplaatst.
16 maart besluit in raadsvergadering
Toevoegen aan procedure GR’en: terugkoppeling van AB-leden aan de raad, voor
de begrotingen van de GR’en komt er een verantwoordingsmoment.
Meegeven aan de werkgroep GR’en: stip aan de horizon voor de samenwerking:
niet alleen reageren op wat de GR’en zeggen en niet alleen financieel gedreven,
maar ook zelf proactief met elkaar in gesprek over wat voor GR’en we willen en
wat voor beleid we voor ons zien.

Terugkijken
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Kan via raadswebsite.

