
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Korte omschrijving Focusgroepen 
De iRWG GR’en heeft focusgroepen ingesteld die ieder één GR nadrukkelijker volgen. De focusgroep volgt de GR het hele jaar door, specialiseert zich op 
deze manier in de GR en kan de raadswerkgroep (en via de raadswerkgroep de raden) vervolgens adviseren over reacties op kaderbrieven en zienswijzen op 
begrotingen. De focusgroep bepaalt verder zelf hoe zij haar werk organiseert. Een focusgroep kan bijvoorbeeld in gesprek gaan met de directie van de 
betreffende GR of met ambtenaren van de gemeenten, maar kan het ook houden bij de stukken van de GR. 
 
Artikel 1 Doel 

1. De kennis van en invloed op de GR’en vergroten (artikel 3 huishoudelijk reglement iRWG GR’en) 
2. De adviesrol van de iRWG GR’en aan de raden versterken (artikel 5 huishoudelijk reglement iRWG GR’en) 
3. Komen tot gezamenlijke reacties op kaderbrieven en zienswijzen op begrotingen van GR’en binnen AANT (art. 5 huishoudelijk reglement iRWG) 

 
Artikel 2 Voorwaarden 

1. De focusgroep neemt geen besluiten namens de iRWG GR’en of de daarin deelnemende gemeenteraden 
2. De focusgroep onthoudt zich van het bedrijven van politiek 

 
Artikel 3 Taken 

1. De focusgroep specialiseert zich in de GR waarover de focusgroep gaat 
2. De focusgroep vergroot haar kennis over de GR en het beleidsterrein van de GR 
3. De focusgroep volgt het handelen en de ontwikkeling van de GR 
4. De focusgroep brengt advies uit aan de iRWG GR’en, met name met betrekking tot reacties op kaderbrieven en zienswijzen op begrotingen’ 
5. De leden van de focusgroepen bepalen zelf hoe zij invulling geven aan bovenstaande taken. Dit kan bijvoorbeeld puur de bestudering van de P&C-

stukken zijn. Maar bijvoorbeeld ook het in gesprek gaan met de GR-directie, -bestuurders of -beheerders van gemeenten. 
 

Intergemeentelijke  

raadswerkgroep GR’en 



Artikel 4 Intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en AANT 
1. De adviezen van de focusgroepen worden in de iRWG GR’en besproken 
2. Wanneer er in de iRWG GR’en overeenstemming is (artikel 10 huishoudelijk reglement iRWG GR’en), worden de adviezen ondertekend door de 

voorzitter en de secretaris van de iRWG GR’en en doorgestuurd naar de afzonderlijke gemeenteraden 
 
Artikel 5 Ondersteuning 

1. Voor iedere raadswerkgroep wordt een griffier van een van de deelnemende gemeenteraden in de iRWG GR’en als vast aanspreekpunt aangewezen 
2. De aangewezen griffier is adviseur van de focusgroep en is aanwezig bij de overleggen van de focusgroep 
3. In overleg worden de werkzaamheden onderling verdeeld tussen focusgroep en aangewezen griffier 

 
Artikel 6 Samenstelling 

1. In iedere focusgroep (behalve de focusgroep WPDA) zit één raadslid uit iedere AANT-gemeente, zie onderstaande tabel 
2. De focusgroep kiest uit haar midden een voorzitter die als aanspreekpunt kan dienen voor de aangewezen griffier en de overleggen leidt 

 Focusgroep GGD Focusgroep RUD Focusgroep WPDA Focusgroep VRD 

Aa en Hunze Lukas Koops Rabbe Vedder Richard Heling Henk Santes 

Assen ? Bert Homan ? Martine Deen 

Noordenveld Anita van der Noord Henk Koekkoek n.v.t. Jos Darwinkel 

Tynaarlo Hilde Kamminga Roelof Nijenbanning Jos van den Boogaard - 

Griffier Henk Huttinga Pascal van Corbach Peter Koekoek Johan de Jonge 

 
 


