
 
 

Datum:  08-02-2022 

Onderwerp: ‘Regeling zonder meer’ NMD-samenwerking 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De afgelopen twee jaar hebben we als samenwerkende gemeenten hard gewerkt aan de 

professionalisering van de inkoopsamenwerking Noord en Midden Drenthe (NMD). We werken al 

sinds 2015 samen om de zorg voor ruim 11.000 kwetsbare inwoners goed te regelen. Met de 

professionalisering willen we het goede wat is opgebouwd behouden, maar ook een aantal 

samenwerkingsafspraken formaliseren. We hebben daarom bewust gekozen voor de meest lichte 

vorm van samenwerken, namelijk voor de ‘Regeling zonder meer’. We leggen de afspraken vast, maar 

richten geen nieuwe organisatie of juridische entiteit op. NMD-samenwerking is én blijft van ons 

samen.   

 

Inmiddels is de bemensing van NMD-samenwerking in volle gang. Naast de al bestaande functies is 

het ons gelukt om de nieuwe functies in veel gevallen door interne mobiliteit op te vullen. Daar zijn we 

trots op. De laatste functies staan op dit moment open en we verwachten in het tweede kwartaal op 

volle sterkte te zijn. 

 

De Raad van Tynaarlo wil middels amendement artikel 3, tweede lid van de ‘Regeling zonder meer’ 

schrappen. Daar staat de zin: “De deelnemende gemeenten kunnen de samenwerking uitbreiden naar 

andere gebieden van het sociale domein.” De Raad van Tynaarlo geeft aan dat zij de bevoegdheid 

van uitbreiding van de ‘Regeling zonder meer’ bij de gemeenteraden wil houden. Hierbij geven we u 

graag een uitgebreidere toelichting op artikel 3, tweede lid van de ‘Regeling zonder meer’.  

 

Onder het sociale domein verstaan we met dit artikel alléén activiteiten die vallen onder de reikwijdte 

van de WMO en de Jeugdwet én die betrekking hebben op de aan NMD-samenwerking toebedeelde 

werkzaamheden. Mocht uiteindelijk de wens ontstaan om uit te breiden naar andere beleidsterreinen 

binnen het sociale domein, dan leggen we dit dus uiteraard voor aan de gemeenteraden. Dit zijn wij 

verplicht volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

NMD-samenwerking gaat zich de komende tijd verder professionaliseren en zet zich volledig in om 

duurzame en kwalitatief goede ondersteuning te realiseren voor de inwoners van de NMD-gemeenten.  

 

De komende periode houden we u op de hoogte van de voortgang van NMD-samenwerking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld 

en Tynaarlo.  

 

 

Burgemeester       Gemeentesecretaris   


