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Behandelvoorstel behandeling (zie ook: volgende pagina)
1. Bespreking door de raad van de verschillende kaderbrieven (raadstafel 9 maart)
2. Samenvatting van de uitkomsten uit de bespreking door de voorzitter (raadstafel 9 maart)
3. Vaststellen reacties op de kaderbrieven (raadsvergadering van 16 maart)
Wat willen wij hiermee bereiken?
Meer grip op GR’en
Al lange tijd, maar in toenemende mate, wordt in verschillende verbanden nagedacht over het
krijgen van meer grip op GR’en. Zo loopt inmiddels de besluitvormingsprocedure over de nieuwe Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en hebben de VDG op verzoek van en in samenwerking met de Drentse
griffierskring een werkgroep opgezet rond dit thema. De Noord-Drentse gemeenten Aa en Hunze, Assen,
Noordenveld en Tynaarlo werken sinds enkele jaren samen in een intergemeentelijke raadswerkgroep. In deze
werkgroep wordt samen nagedacht over meer grip via twee lijnen.
Allereerst wordt geprobeerd heldere en gelijke afspraken te maken over procedures. Daarnaast wordt
geprobeerd onderling afstemming te zoeken over bijvoorbeeld zienswijzen. De behandeling van de
kaderbrieven in de Noord-Drentse raden is een stap op weg naar meer grip op de GR’en. Aan de hand van de
kaderbrieven wordt eerder nagedacht over welke richting het op moet met de diverse GR’en. Die richting kan
vervolgens in de vorm van een reactie van de raad worden meegegeven aan de GR-besturen, zodat zij die mee
kunnen nemen in de op te stellen ontwerpbegrotingen. Daarnaast kan die richting worden
meegegeven aan de intergemeentelijke raadswerkgroep, zodat daar gekeken kan worden naar
overeenkomsten tussen de verschillende raden.
Uiteindelijk kunnen er op de ontwerpbegrotingen gezamenlijke zienswijzen worden ingediend op basis van de
bespreking van de kaderbrieven. De bespreking van de kaderbrieven is daarmee een voorbereiding op het
opstellen van zienswijzen op de ontwerpbegrotingen.

Hoe gaan we dit agendapunt behandelen?
In het presidium is gesproken over de wijze van behandeling van de kaderbrieven. De behandeling
zal bestaan uit de volgende delen:

8 maart
Bijeenkomst intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en
De kaderbrieven worden besproken met de raadswerkgroepleden van Aa en Hunze, Assen en
Noordenveld, om te kijken waar reacties op elkaar kunnen worden afgestemd.
9 maart
Raadstafel GR-en
De raadstafel heeft tot doel het formuleren van een concept-reactie op de kaderbrieven van de GR’en
die vervolgens kunnen worden vastgesteld in de raadsvergadering van 16 maart.
Op basis van de besprekingen en met name de samenvattingen van de voorzitter hiervan worden de
concept-reacties op de kaderbrieven geformuleerd.
11 maart
Publiceren concept-reacties in raadsinformatiesysteem bij de vergaderstukken raad 16 maart.
Raadsvergadering 16 maart
Besluitvorming concept-reacties van de raad op de kaderbrieven
De concept-reacties op de kaderbrieven worden ter besluitvorming in de raad van 16 maart
geagendeerd. Na vaststelling worden deze verzonden aan de betreffende GR’en.

Namens het presidium,
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