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Opmerkingen en advies aan de raden bij de ontwerpbegroting 2022

Achtergrond
Op 7 april 2016 is de intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en opgericht door de gemeenteraden van de vier 
Noord-Drentse gemeenten. Deze raadswerkgroep heeft tot doel de afstemming tussen en de samenwerking van 
de vier gemeenten binnen de GR’en waaraan zij deelnemen te versterken en daarbij ook te komen tot 
gelijkluidende of gezamenlijke reacties op kaderbrieven en zienswijzen op ontwerpbegrotingen. Om dit laatste te 
realiseren, heeft de raadswerkgroep op 8 februari 2021 vier Focusgroepen ingesteld die bezet worden door 
raadsleden uit alle vier de gemeenten. Deze Focusgroepen volgen ieder een GR (RUD, VRD, GGD en WPDA) 
het hele jaar rond en brengen zo nodig, maar in ieder geval na ontvangst van de kaderbrief en de 
ontwerpbegroting, advies uit aan de raden. Bij de kaderbrief en de ontwerpbegroting bestaat het advies uit 
eventuele punten die de focusgroep zijn opgevallen en een geadviseerde reactie of geadviseerde zienswijze. Het 
advies wordt voorgelegd aan de raadswerkgroep en na vaststelling verzonden naar de raden, die de adviezen 
kunnen betrekken bij hun besprekingen van kaderbrieven en ontwerpbegrotingen.

Vragen en opmerkingen bij de ontwerpbegroting
Bij het lezen van de ontwerpbegroting vielen de werkgroep de volgende punten op. De 
werkgroep adviseert de Noord-Drentse raden om deze punten mee te nemen bij de 
behandeling van de ontwerpbegroting in de eigen raadsvergadering en hierover bijvoorbeeld 
vragen te stellen aan de eigen vertegenwoordiger in het algemeen bestuur:

 De werkgroep spreekt waardering uit voor de leesbaarheid van deze begroting. Het 
zou de leesbaarheid  verder ten goede komen als een lijst met gebruikte afkortingen 
werd toegevoegd.

 In de begroting komen we met name procesdoelstellingen tegen, het is voor de 
radenlastig op basis van weinig concrete doelstellingen hun controlerende taak vorm 
te geven.

 De begroting geeft blijk van veel ambities in de categorie ‘verbreding van het 
takenpakket’. Daarnaast wordt gewag gemaakt van aanzienlijke risico’s bijvoorbeeld 
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op het gebied van huisvesting en de rechtspositie van vrijwilligers. De 
raadswerkgroep AANT maakt zich zorgen over de financiële risico’s en haalbaarheid 
en het bevreemdt de werkgroep in die zin dat een bedrag van €316.672,- zal worden 
terugbetaald aan de gemeenten. Gezien alle risico’s en ambities ligt het wat de 
werkgroep betreft meer in de rede om deze middelen geoormerkt te reserveren 
indien dit technisch mogelijk is.

Geadviseerde zienswijze 
Op basis van bovenstaande en in lijn met de eerder geadviseerde reactie op de kaderbrief, 
adviseert de werkgroep de Noord-Drentse raden om de volgende zienswijze op de 
ontwerpbegroting in te dienen bij het dagelijks bestuur:

 De ontwerpbegroting geeft blijk van veel ambities in de categorie ‘verbreding van het 
takenpakket’. Daarnaast wordt gewag gemaakt van aanzienlijke risico’s bijvoorbeeld 
op het gebied van huisvesting en de rechtspositie van vrijwilligers. De 
raadswerkgroep AANT maakt zich zorgen over de financiële risico’s en haalbaarheid 
en het bevreemdt de werkgroep in die zin dat een bedrag van €316.672,- zal worden 
terugbetaald aan de gemeenten. Gezien alle risico’s en ambities ligt het wat de 
werkgroep betreft meer in de rede om deze middelen geoormerkt te reserveren 
indien dit technisch mogelijk is.
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