
   

   
 
 
 
 
 
 

Aan het bestuur en de directie van de RUD 

 

Roden, 17 november 2022 

 

Geacht bestuur, geachte directie, 

 
Op 1 november hebben wij u per e-mail een bericht gestuurd over de planning van het 
voorjaarsoverleg en de zomermarkt voor 2023. 
Hierbij informeren we u namens de Intergemeentelijke werkgroep (IWGR) - AANT over de opzet van 
het voorjaarsoverleg op 23 januari. Op basis van wat staat in de werkafspraken uit de notitie 
‘Samenwerken voor Drenthe’ is gekozen voor de onderstaande opzet van het 
voorjaarsoverleg.  
 
Wij vragen u vriendelijk om ter voorbereiding op het voorjaarsoverleg een gespreksnotitie met 
eigen dilemma’s, uitdag ingen en ontwikkelingen ten aanzien van het bele id, te sturen aan de 
raden.  
  

Actie t.b.v. voorjaarsoverleg 2023 Wie Wanneer 

Voorafgaand aan het voorjaarsoverleg wordt er een 
gespreksnotitie opgesteld door de GR-en. In deze 
notitie schetst de GR de eigen dilemma’s, 
uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen ten aanzien 
van het beleid. 

Bestuur GR 
(Nb. griffiers  informeren 
GR-en z.s.m.) 

Vóór 21 
december 
toesturen aan 
griffiers.  

De intergemeentelijke werkgroep 
gemeenschappelijke regelingen Assen, Aa en 
Hunze, Noordenveld en Tynaarlo (IWGR- AANT) 
stuurt op basis van de gespreksnotities 
aanvullende, verdiepende vragen. Deze vragen 
kunnen beantwoord worden in het voorjaarsoverleg.  

Griffiers Uiterlijk 10 
januari 2023 

Voorjaarsoverleg:  
 
Plenair:  
Elke GR (directie) licht de eigen dilemma’s, 
uitdagingen en ontwikkelingen ten aanzien van het 
beleid toe. (10 min per GR) en beantwoord de door 
de focusgroep geformuleerde vragen. 
 
Uiteen: in vier groepen (1 groep per GR) voor 
verdiepend gesprek. GR kan hierbij dieper ingaan 
op de gestelde vragen vanuit de focusgroep. 
Afhankelijk van aantal aanwezigen 2 of 3 sessies 
per GR. Ruimte voor gesprek. Portefeuillehouder is 
hierbij aanwezig.  
 
Locatie: Gemeentehuis Aa en Hunze, Gieten 
(Spiekersteeg 1).  

GR-en RUD, GGD, VRD 
en WPDA 
 
Raadsleden  
Wethouder AB 
 
Griffiers 
Ambtelijke GR-beheerders 

23 januari 2023 

 
Wij vertrouwen erop dat deze beoogde planning m.b.t. het voorjaarsoverleg zal matchen met uw 

planning. Wilt u s.v.p. bovenstaande data vastleggen in uw agenda en ons hiervan een bevestiging 

sturen? Bij voorbaat hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de IWGR-AANT, 

Henk Huttinga 

Griffier gemeente Noordenveld 


