
 

Intergemeentelijke Raadswerkgroep verbonden partijen (iRWG GR’en AANT) 
Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo 

7 juni 2021
 
Leden Focusgroep

 Aa en Hunze: Richard Heling
 Assen: Lian Heijs
 Tynaarlo: Jos van den Boogaard

Secretaris Focusgroep
 Peter Koekoek, p.koekoek@tynaarlo.nl, 06 11862268

Opmerkingen en advies aan de raden bij de ontwerpbegroting voor 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 viel 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:

 Net als bij de kaderbrief constateert de werkgroep dat er nog steeds veel 
onzekerheden zijn. Deels begrijpt de werkgroep die onzekerheid, deels blijft zij zich 
afvragen of er echt niet meer onderbouwde verwachtingen, analyses en/of prognoses 
gegeven kunnen worden.

 Ondanks de onzekerheden weet de WPDA al wel dat zij €1,5 miljoen extra nodig zal 
zijn voor bedrijfsvoering, dit bevreemdt de werkgroep en zij mist hiervoor ook een 
degelijke onderbouwing.

 De werkgroep mist in de begroting het in reactie op de kaderbrief gevraagde 
financiële kader voor uitvoering van de nieuwe Wet inburgering.

 Verwacht de WPDA eventuele vacatures snel in te kunnen vullen?
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Geadviseerde zienswijze bij ontwerpbegrotingen
Op basis van bovenstaande en 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 raad verwacht in de definitieve begroting een betere onderbouwing van de extra 
gevraagde middelen voor bedrijfsvoering (€1,5 miljoen).

 De raad verwacht in de definitieve begroting een helder financieel kader bij de nieuwe 
Wet inburgering (Wet Koolmees): ongeacht de hoogte van de rijksfinanciering, zal de 
Wet inburgering binnen de rijksmiddelen worden uitgevoerd, als gemeenteraad 
accepteren wij niet nog een gedecentraliseerde openeinderegeling.

 De raad verwacht dat, gezien de onzekerheden op dit moment, de ontwikkelingen 
lopende het begrotingsjaar nauwlettend worden gevolgd en de raad tijdig wordt 
geïnformeerd over mee- en tegenvallers.
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