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2 Brief van Griffierskring Drenthe en VDG-bestuur over consultatie

Onderwerp
Reactie consultatie Betere sturing op GR'en

Gevraagd besluit
De raad besluit als volgt te reageren op bijgevoegde notitie Betere sturing op GR'en en deze 
reactie te versturen naar de werkgroep GRIP op GR’en van de Drentse Griffierskring en het VDG-
bestuur:

De gemaakte notitie brengt een aantal gefragmenteerde uitvoeringsaspecten vanuit het verleden, 
op het terrein van vorm, procedures en informatie samen. Zo presenteert de werkgroep een 
eenduidige procedure voor behandeling van kaderbrieven en ontwerpbegrotingen, een daarbij 
passend format voor kaderbrieven en ontwerpbegrotingen, financiële spelregels en het nakomen 
van gezamenlijke (informele) afspraken. Al met al een technocratische exercitie om de 
gemeenschappelijke regelingen beter te laten functioneren. Op zich kun je daar eigenlijk niks op 
tegen hebben. Streven naar verbetering in de uitvoering is een goede zaak. 

Echter het echte probleem van gemeenschappelijke regelingen wordt er niet mee opgelost. 
Het probleem bij gemeenschappelijke regelingen is niet technisch van aard maar democratisch. 
Daar geeft deze notitie geen antwoord op. Dat is jammer en een gemiste kans. 

De raad van Tynaarlo kan zoals gezegd de notitie steunen en heeft op de voorgestelde afspraken 
geen op- of aanmerkingen, maar zou de werkgroep wel een vervolgopdracht willen geven. De raad 
wil de werkgroep vragen om samenwerkingsvormen uit te werken waarbij gemeenten geholpen 
worden om op zoek te gaan naar manieren van samenwerken die passen bij het doel van de 
samenwerking en daarbij ook voldoende democratische legitimatie borgen. Als voorbeeld: 
uitvoerend werk samen doen kan ook via een opdrachtverlening aan centrumgemeenten door 
andere gemeenten. Zet dus niet altijd als vanzelfsprekend in op gemeenschappelijke regelingen 
zoals bedoeld in deze notitie, behalve als het wettelijk moet, maar kijk ook eens naar bijvoorbeeld 
een verenigings-, stichtings-, BV/NV-structuur. 

Wat willen wij hiermee bereiken?
Sinds 2019 is een door het VDG-bestuur en Drentse Griffierskring gevormde werkgroep aan de 
slag 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 2021 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 na de bespreking vrij gegeven voor 
consultatie van alle betrokkenen bij de GR-en. 

Met dit raadsbesluit reageert de raad van Tynaarlo op de consultatie.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
Na bespreking van bijgevoegde notitie in de Drentse Griffierskring en het VDG-bestuur is deze voor 
consultatie vrij gegeven. De raad is gevraagd uiterlijk 27 mei te reageren op de notitie.

Wat ging er aan vooraf
Het gevoel van stuurloze GR'en is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. In de raadsperiode 
2014-2018 hebben met name gemeenteraden en hun griffiers instrumenten ontwikkeld om de 
sturing op GR'en te vergroten. Eind 2018 heeft de Drentse Griffierskring echter geconcludeerd dat 
de raden en griffiers niet veel meer konden doen dan zij op dat moment deden en riepen zij de hulp 
in van de VDG. In VDG-verband kunnen verdergaande afspraken worden gemaakt, omdat bij de 
VDG collegeleden en dus de AB-leden van de GR'en aan tafel zitten. Begin 2019 is daarom na 
consultatie van de Drentse colleges van B en W een gezamenlijke werkgroep GRIP op GR'en 
ingesteld door de Drentse Griffierskring en het VDG-bestuur.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
In juni zullen de binnengekomen reacties op de consultatieronde 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.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Veel van de voorgestelde werkafspraken in bijgevoegde notitie worden in Tynaarlo al gehanteerd of 
zijn zelfs van de Tynaarlose of Noord-Drentse werkwijze afgeleid. Waar deze notitie voor sommige 
gemeenten dus meer werk en daarmee personele inzet c.q. kosten met zich mee brengt, geldt dit 
niet voor Tynaarlo. Sommige afspraken zouden zelfs kunnen leiden tot minder werk, zoals het 
invoeren van een Drentse oplegger die wordt ingevuld door de GR’en zelf. Er zijn dus geen of 
slechts beperkte financiële gevolgen die binnen bestaande budgetten kunnen worden opgevangen.

Namens het presidium van de gemeenteraad van  Tynaarlo,

M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

P. Koekoek,              griffier



Raadsbesluit nr. 12

Betreft: Reactie consultatie Betere sturing op GR'en

Raadsvoorstel Reactie consultatie Betere sturing op GR'en

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en gelezen de notitie Betere sturing op GR’en van de 
gezamenlijke werkgroep GRIP op GR’en van de Drentse Griffierskring en het VDG-bestuur 

B E S L U I T:

als volgt te reageren op bijgevoegde notitie Betere sturing op GR'en en deze reactie te versturen naar de 
werkgroep GRIP op GR’en van de Drentse Griffierskring en het VDG-bestuur:

De gemaakte notitie brengt een aantal gefragmenteerde uitvoeringsaspecten vanuit het verleden, op het terrein 
van vorm, procedures en informatie samen. Zo presenteert de werkgroep een eenduidige procedure voor 
behandeling van kaderbrieven en ontwerpbegrotingen, een daarbij passend format voor kaderbrieven en 
ontwerpbegrotingen, financiële spelregels en het nakomen van gezamenlijke (informele) afspraken. Al met al 
een technocratische exercitie om de gemeenschappelijke regelingen beter te laten functioneren. Op zich kun je 
daar eigenlijk niks op tegen hebben. Streven naar verbetering in de uitvoering is een goede zaak. 

Echter het echte probleem van gemeenschappelijke regelingen wordt er niet mee opgelost. 
Het probleem bij gemeenschappelijke regelingen is niet technisch van aard maar democratisch. Daar geeft 
deze notitie geen antwoord op. Dat is jammer en een gemiste kans. 

De raad van Tynaarlo kan zoals gezegd de notitie steunen en heeft op de voorgestelde afspraken geen op- of 
aanmerkingen, maar zou de werkgroep wel een vervolgopdracht willen geven. De raad wil de werkgroep 
vragen om samenwerkingsvormen uit te werken waarbij gemeenten geholpen worden om op zoek te gaan naar  
manieren van samenwerken die passen bij het doel van de samenwerking en daarbij ook voldoende 
democratische legitimatie borgen. Als voorbeeld: uitvoerend werk samen doen kan ook via een 
opdrachtverlening aan centrumgemeenten door andere gemeenten. Zet dus niet altijd als vanzelfsprekend in op  
gemeenschappelijke regelingen zoals bedoeld in deze notitie, behalve als het wettelijk moet, maar kijk ook eens  
naar bijvoorbeeld een verenigings-, stichtings-, BV/NV-structuur. 

Vries, 25 mei 2021

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, voorzitter

P. Koekoek, griffier


