
 

Checklist voorbereiding  

Aan de hand van deze checklist worden bijeenkomsten voor de raad voorbereid in het presidium.  

De checklist dient tevens ter voorbereiding van college, beleidsambtenaren en externen.  

 

Onderwerp 

 
Ontwerpbegrotingen gemeenschappelijke regelingen 

Datum  31 mei 2022 

Tijd 19.30 uur 

Locatie 

 

Hybride 

Gemeentehuis te Vries of pexip (link bij vergaderstukken) 

Voorzitter 

 

De heer G. Pieters 

Openbaar 

Besloten 

De bijeenkomst is openbaar en wordt live uitgezonden via de raadswebsite. De 

voorzitter meldt dit na opening en bij de afsluiting. 

Verslag  

 

Er wordt geen verslag van deze avond gemaakt, de avond is terug te kijken via 

de raadssite. 

Doel 

 

 

De bijeenkomst is bedoeld voor het bespreken van de ontwerpbegrotingen en 

het eventueel formuleren van een concept-zienswijze.   

Besluitvorming in de raadsvergadering van 21 juni a.s. 

Wettelijk kader Wat is de rol van de raad?  

Het algemeen bestuur van de GR stelt de begroting vast in het jaar 

voorafgaande aan dat waarvoor zij dient (artikel 34 Wet gemeenschappelijke 

regelingen). 

De raden van de deelnemende gemeenten kunnen bij het dagelijks bestuur van 

het openbaar lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie 

onderscheidenlijk het gemeenschappelijk orgaan hun zienswijze over de 

ontwerpbegroting naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de 

commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-begroting, zoals 

deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. (artikel 35 Wet 

gemeenschappelijke regelingen). 

De informatie 

uit de 

bijeenkomst: 

 

□ is bedoeld ter voorbereiding van het onderwerp voor behandeling in de 

raadsvergadering van 21 juni 

Vorm en 

rolverdeling 

 

De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een gesprek tussen raads- en 

steunfractieleden. Raads- en/of steunfractieleden kunnen hun reactie meegeven 

over de aangeleverde stukken en eventueel een concept zienswijze formuleren. 

Daarnaast zijn de betrokken collegeleden aanwezig, die tevens AB-lid van de 

verschillende GR’en zijn, en de beleidsambtenaren die namens de gemeente de 

beheerders van de GR’en zijn. 

 

Informatie over 

voorstel 

 

Het gaat om de volgende GR-en: 
1) Publiek vervoer 
2) Regionale uitvoeringsdienst (RUD) 
3) Veiligheidsregio Drenthe (VRD) 
4) Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) 
5) Recreatieschap Drenthe (RSD) 
6)   Werkplein Drentsche Aa 



7)   Meerschap Paterswolde 

 

In 2021 heeft de intergemeentelijke werkgroep Assen, Aa en Hunze, 

Noordenveld, Aa en Tynaarlo (IRWG AANT) ter voorbereiding op de bespreking 

in de raadsbijeenkomst adviezen over de zienswijzen geformuleerd. Dit jaar is 

dat niet gelukt. Door de tussenkomst van de verkiezingen is de werkgroep niet 

tijdig weer op sterkte gekomen.  

 

Het college van B&W adviseert de raad om een zienswijze in te dienen op de 

ontwerpbegroting van de GGD. Deze staat als volgt geformuleerd in de oplegger 

begroting GGD Drenthe 2023:  

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 
 

Vervolg 

 

De ontwerpbegrotingen (en jaarrekeningen) verbonden partijen staan op de 
agenda van de raad van 21 juni a.s. in het besluitblok als T-stuk omdat de GR-
en voor 1 juli een zienswijze van de gemeenteraden moeten hebben ontvangen.  
 

Communicatie 

 

De raadsbijeenkomst is openbaar en live te volgen via raad.tynaarlo.nl en 

achteraf terug te kijken.  

 


