
 

 

 

 

Aan de Drentse Gemeenteraden 

 

Emailverzending en daarom niet ondertekend 

 

 

Hoogeveen, 23 april 2021 

 

 

Betreft: Consultatie Drentse werkafspraken GR-en 

 

 

Geachte gemeenteraad, 

 
Enige tijd geleden is een door de VDG en Drentse Griffierskring gevormde werkgroep aan 
de slag gegaan met een opdracht om de werkwijze rond GR-en te verduidelijken en in 
Drents verband eenduidiger te maken. De opdracht bestond uit de volgende onderdelen: 
 Eenduidige vorm en procedure voor kaderbrieven voor alle GR-en 
 Eenduidige procedure voor de behandeling van ontwerpbegrotingen van GR-en in de 

raden 
 Versterken rol van de raad in de sturing op GR-en 
 Verbeteren informatievoorziening van de raden voor wat betreft de scheiding tussen 

beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare GR-taken 
 Meer grip op financiële uitdijing GR-en 

 
 
In april zijn de eerste uitkomsten gepresenteerd aan het VDG-bestuur en de Griffierskring in 
de vorm van bijgevoegde notitie over Drentse afspraken met betrekking tot GR-en. In de 
notitie worden op drie punten voorstellen gedaan voor Drenthe-brede werkafspraken: 
 Procedure behandeling kaderbrieven en ontwerpbegrotingen 
 Vorm kaderbrieven 
 Financiën 

 
 
Het VDG-bestuur en de Griffierskring hebben de notitie vrij gegeven voor consultatie van 
alle betrokkenen bij de GR-en. De notitie heeft op dit moment nog de status van 
discussiestuk waarin punten vanuit de consultatie kunnen worden verwerkt. Voor de 
consultatie schrijven we de volgende betrokkenen aan: 
 Gemeenteraden  
 Colleges  
 GR-directies  
 Gemeentesecretarissen  
 VDG-PHO Financiën  
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Wij willen u vragen om vanuit uw positie op het speelveld rond GR-en uiterlijk 27 mei te 
reageren op de voorstellen in bijgevoegde notitie. In juni zullen de binnengekomen 
opmerkingen door de werkgroep worden voorzien van een reactie waarbij ook gemotiveerd 
wordt aangegeven welke opmerkingen wel of niet verwerkt kunnen worden. De gewijzigde 
notitie gaat inclusief de reacties ter vaststelling naar het VDG-bestuur en de Griffierskring. 
Na vaststelling zal de definitieve notitie opnieuw worden verspreid richting alle 
betrokkenen. 
 
 
Mocht u over bovenstaande vragen hebben dan kunt u terecht bij ondergetekenden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Martin Nanninga    Peter Koekoek 
Vereniging Drentse Gemeenten  Vereniging voor Griffiers  

Kring Drenthe 
 


