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Onderwerp
Geen kaderbrief als onderdeel van de P&C-cyclus

Voorstel
Het dagelijks bestuur stelt voor om:
1. in lijn met de notitie ‘Samen werken voor Drenthe’ van de VDG geen kaderbrief
op te stellen voor de VRD en de gemeenten via de ontwerpbegroting tijdig de
benodigde financiele kaders aan te leveren;
2. in de reguliere jaarcyclus in de periode december – januari het gesprek met
gemeenteraden te plannen waarin de inhoudelijke kaders voor de begroting
worden besproken;
3. de nota reserves 2013 te laten vervallen. De hierin opgenomen
beleidsuitgangspunten maken ingaande de jaarstukken 2021 en de begroting
2023 integraal onderdeel uit van deze stukken, in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Besluit

Paraaf:

Datum:
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TOELICHTING OP HET V OORSTEL
Inleiding
De afgelopen jaren bood het kaderbriefproces tussen de VRD en gemeenten weinig
meerwaarde. De agendering van de kaderbrief bij de colleges van B&W en
gemeenteraden leidde tot een hoop drukte op de agenda’s. Daarbij gaven gemeenten
nauwelijks tot geen kaders terug waar de VRD rekening mee moest houden in de
opstelling van haar begroting.
De werkgroep van griffiers die vanuit de VDG dit jaar een rapport heeft opgeleverd over
verbetering van de samenwerking met de gemeenschappelijke regelingen concludeert
vergelijkbaar. In haar rapport is voorgesteld om de kaderbrief te schrappen en in plaats
daarvan te zorgen dat gemeenten uiterlijk 15 april financiële en beleidsmatige kaders
ontvangen van de gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting die in maart wordt
geagendeerd en daarna aangeboden aan de gemeenten, voorziet daarin.
Voor de voorjaarsvakantie gaan raden in het Voorjaarsoverleg (voorheen Najaarsoverleg)
in gesprek met gemeenschappelijke regelingen over inhoudelijke dilemma’s, uitdagingen,
ontwikkelingen en wensen.
De nota reserves die dateert uit 2013 stond op de nominatie om geactualiseerd te
worden. Op basis van de eerder genoemde notitie hebben we gemeend deze actualisatie
achterwege te laten en in de plaats daarvan de paragraaf weerstandsvermogen en
risicobeheersing een upgrade te geven en de beleidsuitgangspunten hierin op te nemen.
Deze besluiten hebben gevolgen voor de gemeenschappelijke regeling en de financiële
verordening waarin de kaderbrief dan wel de nota reserves een plaats hebben. Deze
zullen in 2022 worden geactualiseerd en aangeboden voor vaststelling.

Argumenten
Geen kaderbrief
1.1 Kaders worden via ontwerpbegroting aangeleverd
De kaderbrief heeft weinig meerwaarde omdat de financiële en beleidsmatige kaders tijdig
bij de gemeenten worden aangeleverd via de ontwerpbegroting.
Gesprek met gemeenteraden
2.1 Dialoog is prettiger dan papier
Met de gemeenteraden die daarin interesse hebben, wordt een bijeenkomst gepland in de
periode januari / februari 2022 om inhoudelijk uitdagingen, ontwikkelingen en dilemma’s
te bespreken. De voorgestelde lijn voor deze presentaties treft u aan in de bijlage.
Met de AANT-gemeenten (Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo) heeft dit
gesprek al plaatsgevonden in oktober 2021. Ook met de gemeenteraad van Hoogeveen is
eind november al een bijeenkomst geweest.
De griffies zijn daarover benaderd.
Dit kan een gezamenlijke bijeenkomst zijn van de VRD en GGD waarbij volgtijdelijk het
verhaal wordt gedaan.
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Nota reserves laten vervallen
3.1 De in de nota reserves opgenomen beleidsuitgangspunten maken ingaande de
jaarstukken 2021 en de begroting 2023 integraal onderdeel uit van deze
stukken, in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.
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Bijlage: opzet presentatie gemeenteraden
De presentatie die door Fred Heerink wordt gegeven aan de raden stipt de volgende
zaken aan:








VRD en de COVID crisis
o Samenwerking
o Langdurige crisis
o Flexibel en wendbaar
o Effecten langere termijn?
Diverse ontwikkelingen
o Uitvoering beleidsvisie VRD 2020-2023
o Evaluatie WVR
o Omgevingswet
o Energietransitie
o Cyber en informatieveiligheid
o Arbeidsmarkt
Crisisbeheersing
o Voorbereiding ongekende crisis
o Plan crisisorganisatie
o Informatieknooppunt
o Cyber
o GHOR
Programma brandweerzorg
o Commitment & steun als drager
o Van gelijke naar gelijkwaardige brandweerzorg
o Buurt / lokaal / regionaal / landelijk
o Ontwikkelingen ondersteuning op afstand

