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Op 25 januari hebt u de gemeenschappelijke regeling Noordmidden-Drentse samenwerking 
geamendeerd vastgesteld, de andere vier raden die betrokken zijn bij deze regeling, hadden eerder al 
ingestemd met de regeling. In uw vergadering van 25 januari hebt u uitgesproken voorstander te zijn van 
deze regeling, maar schrapte u het tweede lid van het derde artikel. Een gemeenschappelijke regeling 
kan pas van start als alle deelnemers een gelijkluidend instemmend besluit hebben genomen en de 
regeling vervolgens namens alle deelnemers is gepubliceerd. Door uw besluit om de regeling gewijzigd 
vast te stellen, is er nu geen gelijkluidend besluit en is er dus feitelijk geen GR NMD, tenzij de andere vier 
raden een gelijk besluit nemen als Tynaarlo.  
 
In een bestuurlijk NMD-overleg van vrijdag 28 januari is besproken hoe om te gaan met de ontstane 
situatie. Gezien de discussie in de Tynaarlose raad was er bereidheid om gezamenlijk als colleges in een 
collegebesluit en een brief vast te leggen dat het tweede lid van het derde artikel niet gebruikt zal worden 
om de werkzaamheden van de GR buiten de raden om uit te breiden tot buiten de omschrijving van het 
eerste lid van het derde artikel. Daarbij realiseerde een ieder zich terdege dat als dit toch zou gebeuren, 
dit in strijd zou zijn met op zijn minst de geest van de Wet gemeenschappelijke regelingen die in het 
eerste artikel stelt dat wijzigingen pas kunnen worden doorgevoerd na toestemming van deelnemende 
raden. In het bestuurlijk overleg bleek echter ook dat de vier andere colleges niet bereid zijn om terug te 
gaan naar hun raad met een aangepaste regeling.  
 
Bovenstaande brengt ons in een patstelling. Zoals gezegd is er op dit moment feitelijk geen GR en komt 
die er ook niet als zowel Tynaarlo als de andere gemeenten vasthouden aan de genomen besluiten. Dit 
blokkeert de uitvoering van de doelen voor deze GR, met name de professionalisering en het elkaar 
versterken, doelen waarvan u hebt aangegeven die te steunen. Als deze situatie blijft bestaan is het 
aannemelijk dat uiteindelijk de andere vier gemeenten zullen besluiten de Noordmidden-Drentse 
samenwerking zonder Tynaarlo voort te zetten; zij kunnen hiertoe eenzijdig besluiten door een regeling 
vast te stellen waar Tynaarlo geen deel meer van uit maakt.  
 
Voor Tynaarlo zal het stoppen van de samenwerking met Noordmidden-Drenthe betekenen dat wij de 
taken die wij nu in NMD-verband uitvoeren en gezamenlijk wilden professionaliseren toch zelfstandig 
zullen moeten gaan uitvoeren. Dit zijn taken die wij momenteel qua capaciteit niet zelfstandig kunnen 
uitvoeren, laat staan dat we het kwaliteitsniveau kunnen halen dat beoogd en inmiddels ook bewezen is 
in NMD-verband. Met kwaliteit bedoelen we hier niet de kwaliteit van dienstverlening, maar de kwaliteit 



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

van controle op inkoop en contractnaleving, oftewel: de mate waarin we grip houden op uitgaven en de 
balans tussen kosten en zorg.  
 
Kortom: Wij dringen er bij u op aan om met de kennis van nu de oorspronkelijk voorgestelde regeling 
opnieuw te agenderen voor de raad van 8 maart en deze alsnog ongewijzigd vast te stellen. Zoals reeds 
in de raadsvergadering gezegd door de portefeuillehouder is er bij de evaluatie een nieuw moment om de 
regeling aan te scherpen als daar redenen voor zijn. 
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