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Onderwerp 

Gespreksnotitie voorjaarsgesprek raden/staten 

 

Advies eigenarenoverleg 

De eigenaren geven aan dat vooral de U & H strategie een belangrijk onderwerp van gesprek zal zijn tijdens 

het voorjaarsgesprek. Zij verzoeken om betrokken te worden bij het opstellen van een eventueel te tonen 

presentatie tijdens de besprekingen in de raden/staten. 

 

Gevraagd besluit: 

1. De gespreksnotitie voor het voorjaarsgesprek van raden/staten met hun AB-lid vast te stellen 

2. De notitie aan te bieden aan de griffies 

 

Inleiding 

 

In de notitie “samen werken voor Drenthe” zijn afspraken opgenomen om op tegemoet te 
komen aan een aantal wensen bij verschillende partijen. Hierbij gaat het onder andere om 
de wens om meer op inhoud het gesprek te voeren met raden/staten, het gevoel van 
invloed bij raden te vergroten, verbetering van intergemeentelijke samenwerking en 
afstemming tussen raden/staten, het verduidelijken van de vertegenwoordigende rol van 
AB-leden. Een onderdeel van de afspraken is het voeren van een voorjaarsgesprek door 
raden/staten met hun GR AB-lid.  
 
Bijgevoegde gespreksnotitie dient als input voor dit gesprek. 
 

Motivatie 

 

1.1 AB-leden gaan met eigen raden/staten in gesprek over ontwikkelingen (passage notitie) 

Voor de Voorjaarsvakantie gaan raden/staten in het Voorjaarsoverleg in gesprek met 
GR’en over inhoudelijke dilemma’s, uitdagingen, ontwikkelingen en wensen. Om een 
effectief Voorjaarsoverleg te kunnen houden wordt vanuit de GR’en, in afstemming met de 
AB-leden, hiervoor een korte gespreksnotitie gestuurd. Deze gespreksnotitie is 
nadrukkelijk geen financieel stuk en ook niet een soort kaderbrief. In het gesprek kunnen 
raadsleden over de gespreksnotitie verduidelijkende vragen stellen, richtingen, kaders en 
eigen wensen meegeven. Dit hele gesprek wordt op inhoud gevoerd zonder daar al te veel 
de financiën bij te betrekken. Bij voorkeur wordt het Voorjaarsoverleg georganiseerd met 
individuele raden, zodat ingegaan kan worden op lokale thema’s. Ook verdient het de 
voorkeur om dit gesprek vooral te voeren tussen raden en hun vertegenwoordigers in de 
GR-besturen (de AB-leden) en niet in de eerste plaats met de directeuren. Op deze manier 
kunnen raden opdrachten meegeven aan de vertegenwoordigers voor hun werkzaamheden 
in het bestuur van de GR, tegelijkertijd weten de vertegenwoordigers dan beter wat hun 
raden van hen verwachten. Zowel de organisatie van het Voorjaarsoverleg als de regie op 
de voorbereiding ervan ligt bij de griffiers.  
 
1.2 In de notitie zijn 5 belangrijke ontwikkelingen opgenomen 
In de notitie zijn de volgende ontwikkelingen beschreven die invloed hebben op ons werk 
in de komende periode: 

• De Omgevingswet 



• Interbestuurlijk Programmaplan Versterking VTH-stelsel 
• Nieuw U&H strategie met verdieping in 2e fase  
• Personeel boeien en binden 
• Aanbesteding zaaksysteem 

 
1.4 De notitie is niet bedoeld als kaderbrief, een financiële doorkijk voor het AB is wel gewenst 
De notitie bevat geen overzicht van financiële ontwikkelingen omdat de insteek is juist het 
gesprek op inhoud te voeren. Wij zien echter wel een aantal ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de begroting waarvan het goed is om deze hier te noemen. Dit zijn ondermeer: 

• De aanbesteding van het een nieuw zaaksysteem vraagt meerjarig om extra 
incidentele middelen 

• De hoge inflatie en verwachte loonontwikkeling  
• Aantrekkelijk werkgeverschap 
• Visie op huisvesting organisatie RUD Drenthe, inclusief herijking 

verplaatsingskosten 
• Fase 2 van de U & H strategie, gesprek over ambitieniveau / middelen 

In de ontwerpbegroting 2024 worden de ontwikkelingen financieel vertaald. 

 

1.5 De planning ter voorbereiding op het voorjaarsoverleg is als volgt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.6 De input die door uw AB-leden wordt opgehaald bij de voorjaarsgesprekken wordt zo 
mogelijk betrokken bij de ontwerpbegroting en (bij)sturing van processen 
De wijze waarop de input vanuit raden/staten wordt verzameld en hoe hier vervolgens mee 
wordt omgegaan (en teruggekoppeld) is niet opgenomen in de samenwerkingsafspraken. 
Denkbaar is echter van elk voorjaarsgesprek een kort verslag wordt gemaakt waarin de 
belangrijkste aandachtspunten zijn opgenomen. Op deze wijze kunnen de aandachtspunten 
worden besproken in een volgende bestuursvergadering en zo nodig worden betrokken bij 
de op te stellen ontwerpbegroting.  
 
2.1 De gespreksnotitie wordt na vaststelling aangeboden aan de griffies 
Na besluitvorming in uw AB wordt de notitie verzonden aan de griffies van de Drentse 
gemeenten en de provincie.  
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