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Onderwerp: Reactiebrief op kaderbrief 2022

Geacht bestuur, 

Op 7 januari stuurde u de kaderbrief 2022 van de VRD. In de raadsvergadering van 16 maart heeft de 
gemeenteraad de kaderbrief besproken. 
U geeft in de kaderbrief aan dat de voornemens voor beleidsontwikkeling in 2020 allemaal anders 
gelopen zijn door de Covid-19 pandemie. Daarvoor hebben wij uiteraard begrip. Het is goed om te lezen 
dat het beleidsproces van de VRD begin 2021 weer opgestart is en dat dit verrijkt wordt met de 
leereffecten van deze Covid-crisis. 

Uw kaderbrief gelezen hebbend, geven wij u onderstaande punten van aandacht mee voor uw begroting. 
Deze punten zijn in lijn met het advies dat de intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en van de 
gemeenteraden van Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo aan de vier Noord-Drentse raden 
heeft toegestuurd:    
 

- De kaderbief is hier en daar wat summier. Er wordt bijvoorbeeld wel geschetst dat er (autonome) 
ontwikkelingen zijn die invloed hebben, maar niet binnen welke bandbreedte die invloed zal 
optreden. Dat zou een belangrijke toevoeging aan de kaderbrief kunnen zijn (als er ruimte is, 
binnen welke marges dan, dat inzicht ontbreekt op dit moment). 

- Ten aanzien van het gegeven dat de VRD zich (verder) wil ontwikkelen tot 
crisisbeheersorganisatie zouden wij graag een plan (inclusief kostenraming) zien dat ook wordt 
afgestemd met de raden. 

Ter afsluiting willen u nog meegeven om ervoor te waken teveel naar binnen gericht te werken. Houd oog 
voor het actief meenemen van raden en andere partners in de ontwikkelingen binnen de VRD. En wacht 
bij het informeren over ontwikkelingen niet op de vaste momenten van kaderbrief en begroting.

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
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