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Op 22 juni heeft u een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van WPDA ingediend. In uw brief geeft u 
aan bij de gemeenschappelijke regeling WPDA dat u uw reactie op de Kaderbrief 2021 als formele 
zienswijze nog een keer indient. Wat u betreft kan WPDA er niet op voorhand van uit kan gaan dat de 
gemeente de uitvoering van taken van de Wet Inburgering Nieuwkomers onderbrengt bij de GR. U geeft 
aan dat als de gemeente dat wel doet er eerst een duidelijke opdrachtfomulering moet worden opgesteld. 
 
Uw zienswijze is in de vergadering van het Algemeen Bestuur WPDA op 3 juli door de beide AB-leden 
van Tynaarlo ingebracht en toegelicht. Uw zienswijze is niet overgenomen door de AB-leden van de 
gemeenten Aa en Hunze en Assen, wat betekent dat de begroting 2021 is goedgekeurd.  
De reden hiervoor is dat beide gemeenten vinden dat het vaststaat dat WPDA een rol gaat spelen in de 
uitvoering van de wet. Met betrekking tot het onderwerp inburgering nieuwkomers is er een nauwe 
samenwerking tussen de drie gemeenten en WPDA. Waardoor het algemeen bestuur er voldoende 
vertrouwen in heeft dat er goede afspraken rondom de (toekomstige) rol van WPDA worden gemaakt. 
 
U ontvangt binnenkort een officiële reactie van WPDA op uw zienswijze.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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