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Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 2 juni 2022

Portefeuillehouder(s): Diverse portefeuillehouders

Behandelend ambtenaar: R.J. Puite
Doorkiesnummer: 840
E-mail adres: s.puite@tynaarlo.nl
Bijlage(n): 1. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting, oplegger 

jaarstukken, jaarstukken GGD
2. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting en jaarstukken 

Publiek Vervoer (geen oplegger jaarstukken)
3. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting, oplegger 

jaarstukken en jaarstukken RSD
4. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting, oplegger 

jaarstukken en jaarstukken RUD
5. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting, oplegger 

jaarstukken, en jaarstukken VRD
6. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting, oplegger 

jaarstukken en jaarstukken WPDA
7. Oplegger ontwerpbegroting, ontwerpbegroting oplegger 

jaarstukken en jaarstukken Meerschap 
8.Concept zienswijze ontwerpbegroting GGD

Onderwerp
Behandeling ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021 gemeenschappelijke regelingen

Gevraagd besluit
1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD.
3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en WPDA en 
Meerschap Paterswolde geen zienswijze in te dienen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Om maatschappelijke doelen te bereiken, wettelijke taken uit te voeren en schaalvoordelen te behalen, hebben 
gemeenten diverse gemeenschappelijke regelingen opgericht op specifieke beleidsterreinen. 
 
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling om haar ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende gemeenteraden, 
zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. Een zienswijze is juridisch niet bindend. De zienswijze kan door 
de raad gebruikt worden als een sturingsinstrument en krijgt meer kracht als de raad afstemt met andere 
vertegenwoordigende organen die bij de samenwerking zijn betrokken. Dan ontstaat politieke druk voor het 
algemeen bestuur van de GR om daadwerkelijk iets met de zienswijze te doen.
 
De jaarstukken van de GR’en zijn uitsluitend een informatief instrument voor college en raad. Beide organen 
hoeven deze niet vast te stellen of ermee in te stemmen en kunnen hierop geen zienswijzen indienen. 



Waarom komen we nu met dit voorstel?
In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met een gebundelde behandeling van de financiële stukken van 
gemeenschappelijke regelingen in de raad. De gebundelde behandeling maakt deel uit van een bredere wens 
vanuit de Noord-Drentse raden om meer grip op regionale samenwerking te krijgen. Afstemming hierover vindt 
onder meer plaats in de intergemeentelijke raadswerkgroep van Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo
(IRWG AANT).
 De intergemeentelijke raadswerkgroep heeft de wens geuit om de bespreking van de 
ontwerpbegrotingen/jaarstukken in de raad effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. Daarnaast is bij eerdere 
gebundelde behandelingen aangegeven dat de raad veel informatie over zich uitgestort krijgt en daar meer 
overzicht over zou willen hebben. Om de gebundelde behandeling te kunnen blijven doen en de raad toch niet 
te overspoelen met informatie is in Tynaarlo ambtelijk een oplegger ontwikkeld waarin per regeling de meest 
relevante informatie in één oogopslag te vinden is. Deze oplegger kan door raadsleden als hulpmiddel worden 
gebruikt om zich snel een beeld te vormen van alle stukken. Voor verdere verdieping kunnen de achterliggende 
jaarstukken en ontwerpbegrotingen worden geraadpleegd. 

Wat ging er aan vooraf
- De GR-en hebben voor 15 april de ontwerpbegroting ingediend. 
- Beleidsadviseurs hebben de opleggers gemaakt en deze zijn besproken in college B&W
- Het college heeft besloten om de raad voor te stellen op de ontwerpbegroting van de GGD een 

zienswijze in te dienen, zoals geformuleerd in de oplegger. 
- Kennismakingszomermarkt voor de gemeenteraden uit Assen, Noordenveld, Aa en Hunze en Tynaarlo:

GR-en hebben zich daar kort gepresenteerd waarna op individueel niveau verder kon worden 
gesproken. 

- Raadsbijeenkomst: Op 31 mei was er een raadsbijeenkomst voor de gemeenteraadsleden in Tynaarlo. 
Het doel van deze bijeenkomst was het voorbereiden van eventuele concept zienswijzen en het stellen 
van vragen. Er zijn een aantal technische vragen gesteld die door het college van B&W zijn uitgezet bij 
de betreffende GR-en. Beantwoording vindt uiterlijk 14 juni plaats. 

- De intergemeentelijke werkgroep GR-en heeft dit jaar door de verkiezingen geen pre-advies 
geformuleerd voor een gezamenlijke zienswijze van de vier Noord Drentse gemeenten. 

- Besluitvorming zienswijze in raadsvergadering 21 juni: 
Voorgesteld wordt om de concept zienswijze van het college op de ontwerpbegroting van de GGD over 
te nemen en geen andere zienswijzen in te dienen. Uiteraard kan de raad via amendementen op het 
voorstel nog zienswijzen toevoegen of wijzigen.

Concept zienswijze GGD: 
Publieke gezondheid: Covid-19 heeft aangetoond dat Investeren in de publieke gezondheid belangrijk is. 
Eveneens heeft het een negatieve impact op de gezondheid van inwoners gehad. Nu niet ingrijpen betekent 
nog meer gezondheidsverlies de komende jaren met alle financiële gevolgen van dien. GGD Drenthe is een 
belangrijke partner op dit thema, zowel lokaal als regionaal in de provincie. Inhoudelijk is de uitzetting te 
verantwoorden
Datagestuurd werken: deze lijn past bij hoe de gemeente wil werken. Het vraagt investering om de 
ontwikkelingen bij te houden en gemeentes goed, actueel en op wijkniveau van informatie te kunnen voorzien. 
Inhoudelijk akkoord. Aandachtspunt is de samenwerking met andere organisaties waaronder CMO/Stamm 
(Trendbureau) en Proscoop. Die samenwerking is nodig om gemeentes goed en in de volle breedte te kunnen 
adviseren over gezondheidsbeleid in sociaal en fysiek domein. Er zijn gesprekken gaande maar het is nog niet 
voldoende helder hoe die samenwerking eruit ziet en hoe we hier optimaal van kunnen profiteren.
Informatieveiligheid: Het plan beschrijft logische stappen om de informatieveiligheid en privacy (IB&P) naar een 
volgend niveau te brengen binnen de GGD en VRD. Punt van aandacht is
dat de aanpak vooral gericht moet zijn op het structureel borgen van IB&P en dat dit niet als een project gezien 
moet worden. Als dit wel gebeurt loop je het risico dat de voorgestelde acties worden doorlopen en het 
onderwerp daarna weer vergeten wordt. De aanvullende capaciteit die wordt gevraagd draagt hopelijk bij aan 
het goed borgen van deze onderwerpen. Op privacyvlak is er in ieder geval geen reden om niet in de 
kostenverhoging mee te gaan, dit draagt bij aan een wezenlijke en noodzakelijke verbetering van de privacy 
huishouding van de GGD en de VRD. Denk in dit verband ook aan de landelijke miljoenenclaim die tegen de 
GGD’s wordt gemaakt door het datalek in het begin van de coronatijd). 



Jeugdgezondheidszorg: geen advies van onze eigen adviseur. Rondvraag bij andere gemeentes leert dat dit 
incidentele middelen betreffen die zichzelf in de loop der jaren terugverdienen. Kosten gaan voor de baten uit, 
kwestie van voorfinancieren. 
Gezonde leefomgeving: aanpassing van de fysieke leefomgeving biedt volop kansen voor gezondheidswinst 
voor onze inwoners. De samenwerking tussen fysiek en sociaal domein op het gebied van 
gezondheidspreventie is in ontwikkeling. Het heeft aandacht nodig om dit potentieel goed te benutten. Ambtelijk 
moet nog een goede integrale (fysiek en sociaal domein) inhoudelijke afweging worden gemaakt over deze 
samenwerking en de rol van GGD Drenthe hierin. 

Zienswijze begroting 2023: 
 Akkoord gaan met uitzetting op informatieveiligheid en jeugdgezondheidszorg. 
 Eventuele gespreide invoering i.v.m. de financiële uitzetting. 
 Uitzetting op leefomgeving op dit moment niet akkoord. Dit kan op een later moment terug op de 

agenda en dan voorzien van een goed ambtelijk advies.
 Akkoord gaan met uitzetting op publieke gezondheid op voorwaarde dat er wordt samengewerkt binnen

het samenwerkingsverband Drenthe Samen Gezond in Beweging. 
 Akkoord gaan met uitzetting op data gestuurd werken op voorwaarde dat hierin proactief wordt 

samengewerkt met CMO/Stamm, Proscoop en eventueel andere partners en er heldere afspraken 
worden gemaakt over wie de regie houdt.

 Aandacht voor de structurele borging van informatieveiligheid en privacy

Zienswijze begrotingswijziging informatieveiligheid en privacy – begroting 2022
 Akkoord gaan met de voorgestelde begrotingswijziging

Jaarlijkse procedure 
Dit jaar zal iedere gemeente voor zich een eventuele zienswijze indienen. Wanneer de intergemeentelijke 
werkgroep weer op sterkte is zal men aan de slag gaan met de voorbereiding van de procedure voor het 
komende jaar. 

Deze ziet er als volgt uit: 

februari ‘23 Wintermarkt GR-en: Inhoudelijk overleg met de GR-en bepalen kaders beleid 
Voor 15 april Ontwerpbegroting ontvangen door gemeente
Voorjaar Zomermarkt GR-en: inhoudelijk overleg met GR-en over financiële kaders 
Voorjaar Formuleren concept zienswijze intergemeentelijke werkgroep GR-en
Voorjaar Raadsbijeenkomst bespreken concept zienswijzen
Voor 1 juli ‘23 Besluitvorming gemeenteraad over zienswijze (advies intergemeentelijke werkgroep kan 

worden overgenomen, niet overgenomen en/of aangepast).

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De GR-en worden de dag na besluitvorming in de raad door de griffie geïnformeerd over het besluit van de 
raad. 

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Elke oplegger is voorbereid door de ambtelijke beheerders van de verschillende GR-en. Ook is elke 
jaarrekening en begroting nader bekeken vanuit het team Financiën. 
In onderstaande tabel zijn de begrote bijdragen voor 2021, de begrote bijdrage voor 2022, en de begrote 
bijdrage voor 2023 opgenomen. 
Een aantal partijen levert de jaarrekening en het jaarverslag op een andere wijze aan dan passend in het 
gebruikte format. Daardoor is deze kolom niet opgenomen in onderstaande tabel. Voor nadere info verwijzen wij
naar de specifieke oplegger van betreffende organisatie. 



Verbonden partij Begroot 2021 Begroot 2022 Begroot 2023
GGD basis 495.324
GGD overig 452.783
Subtotaal GGD 771.540 807.306 948.107
GGD Veilig thuis Drenthe 334.304 342.934 350.208
Meerschap Paterswolde 104.400 100.162 102.629
Publiek Vervoer 19.632 20.076 20.521
Recreatieschap Drenthe 70.041 72.177 74.136
Regio Groningen –Assen 300.003 300.003 300.003
RUD 602.385 721.708
Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 1.547.094 1.578.869 1.640.291
Werkplein Drentse Aa 2.581.000 2.812.000 2.752.000

Algemene opmerking:
In de begrotingen voor 2023 wordt door veel partijen de huidige actuele hoge inflatie gesignaleerd. Deze gaat in
meer of mindere mate ook deze partijen raken. Zo noemt bijv. Publiek Vervoer met name de hogere 
brandstofprijzen. Het is nog onduidelijk en daarmee onzeker wat het definitieve effect hiervan op het jaar 2023 
gaat zijn en de uiteindelijke gemeentelijke bijdrage.

Uitleg toename GGD begroting 2023 ten opzichte van 2022:
De GGD gaat een aantal zaken incidenteel en structureel meer oppakken (zie ook oplegger). Dit leidt tot een 
hogere bijdrage van bijna € 104.000 in de begroting 2023. Het resterende verschil ontstaat door loon- en 
prijscompensatie in 2023.
 
Uitleg toename RUD begroting 2023 ten opzichte van 2022: 
De bijdrage aan de RUD neemt aanzienlijk toe in 2023. De gemeente Tynaarlo krijgt hier ook meer ureninzet op
primaire taken en omgevingsveiligheid voor terug. Ook is sprake van een groeimodel vanwege de herijking 
Drentse Maat, en extra inzet op asbest- en energietoezicht. Tot slot past ook de RUD indexatie toe op de 
gemeentelijke bijdrage.

Uitleg toename VRD begroting 2023 ten opzichte van 2022: 
De belangrijkste veroorzaker van een hogere bijdrage zit in loon- en prijscompensatie. De VRD gaat verder 
meer inzetten op voldoende gekwalificeerde vrijwilligers, datagedreven werken en informatieveiligheid, en op 
haar rol als expertisepartner in fysieke veiligheid.

Namens het presidium,

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

R.J. Puite, griffier



Raadsbesluit nr. 10

Betreft: Raadsvoorstel gebundelde behandeling ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen (GR)

Raadsvoorstel 

De raad van de gemeente Tynaarlo;

Gelezen het voorstel van het college van 17 mei 2022;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de opleggers, ontwerpbegrotingen 2023 en jaarstukken 2021.
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting van de GGD.
3. Op de ontwerpbegrotingen van Publiek Vervoer, Recreatieschap Drenthe, RUD, VRD en WPDA en 
Meerschap Paterswolde geen zienswijze in te dienen.

Vries, 21 juni 2022

De raad voornoemd,

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

R.J. Puite, griffier


