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Onderwerp: Reactiebrief op kaderbrief 2022 WPDA 

Geacht bestuur, 

Op 3 februari stuurde u de kaderbrief 2022 van Werkplein Drentsche Aa (WPDA). In de raadsvergadering 
van 16 maart heeft de gemeenteraad de kaderbrief besproken. Wij geven u onderstaande twee 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:  

Focus op kerntaken, anticipeer beter op ontwikkelingen en maak een betere analyse van de zaken die 
vanuit de kerntaken op ons afkomen. 
 
Uw kaderbrief is financieel zeer algemeen opgesteld. U benoemt elf onzekerheden met betrekking tot 
begrotingsjaar 2022, maar maakt nergens concreet welke financiële effecten deze onzekerheden zouden 
kunnen hebben. En dit terwijl u uw kaderbrief begint met de zin ‘Jaarlijks maken wij een kaderbrief waarin 
de financiële kaders en de risico’s en kansen worden geschetst’. Uiteraard begrijpen wij dat over een 
aantal van de genoemde onzekerheden weinig concreets valt te zeggen. Maar bij andere onzekerheden 
gaat het meer over ontwikkelingen waarbij wij onderbouwde verwachtingen, analyses en/of prognoses 
missen die ons inziens door de WPDA wel zouden moeten kunnen worden gegeven. Kortom: wij missen 
in uw kaderbrief deze onderbouwde verwachtingen, analyses en/of prognoses en verwachten die wel te 
zien in de begroting voor 2022 en toekomstige kaderbrieven. 

De nieuwe Wet inburgering (Wet Koolmees) moet worden uitgevoerd binnen de middelen die de 
gemeenten er van het rijk voor krijgen. 

Op pagina 4 van uw kaderbrief wordt in de tweede alinea onder ‘financieel kader’ gesproken over de 
nieuwe Wet inburgering (oftewel: de Wet Koolmees). U stelt hier dat ‘het nog onduidelijk is of de 
financiering van de nieuwe Wet Inburgering vanuit het Rijk afdoende zal zijn’ en neemt dit op als 
onzekerheid voor het financieel kader. Het is ons bekend dat deze financiering nog niet duidelijk is, maar 
wij zijn het niet met u eens dat dit een onzekerheid voor het financieel kader inhoudt. Wat ons betreft is 
het financieel kader bij deze wet helder en die geven wij u hierbij dan ook mee voor de begroting: 
ongeacht de hoogte van de rijksfinanciering, zal de Wet inburgering binnen de rijksmiddelen worden 
uitgevoerd, als gemeenteraad accepteren wij niet nog een gedecentraliseerde openeinderegeling. 
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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
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