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Onderwerp: Ontwikkel ingen sam enwerking gem eente Tynaarlo

Geachte voorzitter/leden,

ln onze brief van 30 oktober jl. hebben wij uw Staten ge'informeerd over de vraag van
de gemeente Tynaarlo naar toetsingscriteria bij een eventuele gemeentelijke herinde-
ling. Naar aanleiding van deze brief is in de Statencommissie Financiën, Cultuur,
Bestuur & Economie afgesproken dat, als besloten wordt tot een gemeentelijke herin-
deling, ons college met een voorstel komt voor de aanpak en de discussie met uw
Staten hierover. Met deze brief willen wij u eerst informeren over de actuele ontwikke-
lingen bij de gemeente Tynaarlo.

Zoals u vast uit het nieuws hebt vernomen, heeft de gemeenteraad van Haren on-
langs het (voorlopige) besluit genomen om te gaan voor een gemeentelijke herinde-
ling met Groningen en Ten Boer. Daarmee is de optie van een eventuele herindeling
met Tynaarlo van tafel. Gelet op dit besluit van de gemeenteraad van Haren, heeft het
college van Burgemeester en Wethouders van Tynaarlo aan zijn gemeenteraad voor-
gesteld verder te gaan met het Samenwerkingsverband Tynaarlo, Assen, Aa en

Hunze en Noordenveld (STAAN). Deze samenwerking richt zich (vooralsnog) op de
bedrijfsvoering, zoals belastingen en inkoop. Op 10 december jl. heeft de gemeente-

raad van Tynaarlo dit voorstel van het college overgenomen.

Kijkend naar deze ontwikkelingen is aan de ene kant een visie met toetsingscriteria

naar aanleiding van een eventuele herindeling tussen Tynaarlo en Haren niet meer
noodzakelijk. Aan de andere kant blijft het thema door verschillende ontwikkelingen

wel actueel. Zo oriënteren gemeenten zich mede vanwege de drie grote decentrali-

saties op verdere samenwerking.



2

Daarnaast maken de portefeuillehouder Bestuurszaken en de commissaris van de
Koning begin volgend jaar een ronde langs gemeentebesturen om te praten over de

bestuurlijke organisatie. Bovendien staan in de provincie Groningen meerdere ge-

meentelijke herindelingen op stapel en heeft minister Plasterk onlangs een aange-
scherpte visie "Bestuur in samenhang" gepresenteerd. Ons college zal deze ontwikke-
lingen in de toekomst blijven volgen.
Wij begrijpen dat uw Staten begin 2014 een Statenontmoeting willen houden over dit
thema. Wijzijn bereid om onze informatie over bovengenoemde ontwikkelingen tegen
die tijd met u te delen. Tevens kunnen wij ons voorstellen dat wij samen met uw Sta-
ten in de loop van 2014 kijken of wij een gezamenlijke agenda willen maken.

Wij hopen u hiermee voldoende geTnformeerd te hebben en zijn benieuwd naar uw
reactie.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris voorzitter

wa/c

,-;
I


