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Onderwerp: Addendum Kaderbrief 2022

Geacht bestuur,

Op 26 februari hebben wij het addendum op de Kaderbrief 2022 van u ontvangen. Dit addendum is 
bedoeld als een aanvulling en een toelichting op de Kaderbrief 2022 die wij eerder van u hebben 
ontvangen (eind december 2020). Aanleiding hiervoor was de aankondiging van een substantiële 
kostenstijging voor 2022. Deze aankondiging is gedaan tijdens de extra AB-vergadering van 19 
februari dit jaar. Omdat deze kosten niet volledig waren opgenomen in de Kaderbrief, is afgesproken 
om deze alsnog met een addendum toe te voegen aan de Kaderbrief 2022.

In het addendum geeft u een toelichting op de kostenstijgingen die in de Kaderbrief 2022 wel waren 
aangekaart, maar nog niet op geld waren gezet. We hebben moeite met het feit dat u deze cijfers pas 
op 19 februari met ons heeft gedeeld, terwijl een belangrijk deel van deze cijfers (ook die van de 
Omgevingswet) al in december bij u bekend was. Gelet op de hoogte van de voorlopig bekende 
uitdijing van de begroting van bijna 10% in 2022 is dit laat gecommuniceerd met ons.

We realiseren ons dat het een winstwaarschuwing is en dat er nog nader onderzoek en overleg nodig 
is over de gevolgen voor de begroting.
Wij lezen het addendum als een duidelijke kennisgeving dat bij een aantal ontwikkelingen 
kostenstijgingen onontkoombaar zullen zijn. Echter ons standpunt daarbij is en blijft dat uitdijende 
kosten zo veel als mogelijk beperkt dienen te worden door binnen de bestaande begroting te 
herprioriteren. Wij verwachten dan ook dat u voorafgaand aan de ontwerpbegroting de 
mogelijkheden hiertoe in kaart brengt. Wij verzoeken u om op korte termijn aan te geven wat de 
consequenties c.q. extra risico’s zijn voor het bestuur van de gemeente Assen mocht deze besluiten 
om de extra middelen niet of slechts gedeeltelijk ter beschikking te stellen.

Wij stellen vast dat de onderbouwing van deze inschattingen op dit moment onvoldoende is om 
goede besluiten op te kunnen baseren. Wij verwachten dan ook dat u richting de ontwerpbegroting de 
inschattingen, zoals de financiële impact van de implementatie van werken met de Omgevingswet, 
goed onderbouwt en waar mogelijk verschillende keuze scenario’s aan het algemeen bestuur 
voorlegt.

Afsluitend stelt u terecht in uw brief dat we gezamenlijk keuzes moeten maken. Deze besluitvorming 
dient zorgvuldig te gebeuren zodat we kunnen doen wat nodig is voor een schoon en veilig Drenthe 
Essentieel binnen deze besluitvorming is echter de vraag die we ons moeten stellen wat wij op dit 
moment schoon en veilig genoeg vinden. Dit heeft ook weer te maken met de evenwichtige en 
afgestemde keuzes waar wij als college voor staan.
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Bij de beantwoording hiervan spelen twee uitgangspunten die je als kader kunt stellen; de 
inhoudelijke doelstellingen of de financiële grenzen. Het antwoord zal waarschijnlijk ergens in het 
midden liggen. Wij zien er naar uit om dit jaar hierover gezamenlijk de discussie aan te gaan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met O. Jansen van de afdeling Strategie en Advies via het 
algemene telefoonnummer 14 0592.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders,

burgemeester
M.L.J. Out

gemeentesecretaris 
T. Dijkstra


