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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering.
Wethouder De Vos uit Meppel is niet aanwezig.

2.

Ter
vaststelling

Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

3.

Ter
kennisname

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Ter
vaststelling

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 18 december 2017
bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab
Het verslag wordt conform vastgesteld en er zijn geen opmerkingen n.a.v. het
verslag.

5.

Ter informatie

Voortgang doorontwikkeling RUD Drenthe
a. Top drie prio’s
- Professionalisering en ondersteuning financiële functie
- Project opdrachtverlening en digitale beschikbaarheid documenten
- Project herimplementatie LOS
bijlage: agendapunt RUD AB Voortgang drie prioritaire ontwikkelprojecten
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b. Ontwikkelagenda
Voorbereidingsfase: Planning en begroting 2018
bijlage: agendapunt AB Ontwikkelprogramma voorbereidingsfase planning
en begroting
Wethouder Kleine Deters (Assen) reageert namens de regio Noord
(Noordenveld, Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze):
Noord onderschrijft het urgente belang van de drie prioritaire projecten en
uit de wens om alleen daarvoor inzet te plegen en geen programma op te
tuigen.
Voor wat betreft het project opdrachtverlening en digitale beschikbaarheid
documenten vraagt wethouder Kleine Deters om direct inzicht voor de
betrokken gemeente bij het niet juist aanleveren van de dossiers.
De directeur licht toe dat voor 2018 alle dossiers zijn aangeleverd. De
kwaliteit van deze dossiers is niet getoetst; dat wordt geconstateerd bij het in
behandeling nemen van het dossier i.h.k.v. toezicht. Een analyse per
deelnemer is een onderdeel van het project. Daarvoor zijn drie pilot
gemeenten aangewezen, te weten, Tynaarlo, Assen en Borger-Odoorn.
De directeur zegt toe dat terugkoppeling en communicatie over de analyse op
dossierniveau frequent zal plaatsvinden.
Wethouder Vos (Hoogeveen) heeft vraagtekens bij de oplegger en de tactiek
van besluitvorming. Het advies van de rvo staat vermeld, maar het zou zo
moeten zijn dat het db een voorstel tot besluit aan het ab doet.
De gevolgen voor de bijdrage m.b.t. het ontwikkelprogramma zijn voor 2018
opgenomen in de concept begrotingswijziging 2018. Dit agendapunt,
ontwikkelagenda, is dan ook in samenhang met het besluit bij punt 6b.
Verdere discussie zal bij dat punt plaatsvinden.
N.a.v. vragen legt de directeur uit dat het project omgevingswet niet staat in
het Jaarprogramma 2018, maar onderdeel is van het Ontwikkelprogramma.
Gezien de ontwikkelingen moet deze taak wel in 2018 uitgevoerd worden en
is daarom in de begroting voor 2018 van het ontwikkelprogramma
opgenomen.
In het najaar volgt het plan van aanpak van het ontwikkelprogramma. Hierin
komt de voortgang van de drie prioritaire projecten en een onderverdeling in
tijd en prioriteit van het totaalprogramma.
6.

Ter
Financiën en Jaarprogramma 2018
besluitvorming
6a. Jaarrekening 2017
Ter vaststelling door het ab
Bijlagen:
6.a.1. agendapunt
6.a.2-bijlage 1-Concept Jaarstukken RUD Drenthe 2017
6.a.3-bijlage 2-Accountantsverslag 2017 RUD versie 2.
6a.

1. De jaarstukken 2017 vast te stellen
2. Het rekeningresultaat vast te stellen op €117.481 positief
3. Het rekeningresultaat volledig toe te voegen aan de Algemene Reserve en af
te zien van de bij begrotingswijziging in december 2017 nog voorziene
uitname van €150.000 uit de Bestemmingsreserve
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4. Te bepalen dat geen verrekening plaats vindt tussen de deelnemers over
het boekjaar 2017
5. De jaarstukken ter informatie toe te zenden aan de colleges met verzoek
deze door te zenden naar de raden en staten
Er wordt ter vergadering een erratum uitgedeeld omdat er tekstuele
aanpassingen zijn in de jaarrekening 2017, de gewijzigde begroting 2018 en
de begroting 2019. De aanpassingen zijn het gevolg van het feit dat niet alle
passages zijn aangepast na wijzigingen van eerdere formuleringen.
De voorzitter legt uit dat er in de oorspronkelijke teksten meerdere risico’s
benoemd waren en nu alleen de concrete risico’s benoemd zijn.
Wethouder Bent draagt aan dat het verwachtte urentekort van 7000 voor de
uitvoering van het jaarprogramma 2018 voor de begroting 2018 nu niet als
financieel risico opgenomen is omdat ervan uitgegaan wordt dat dit ten koste
gaat van de productie. Hier is geen rekening gehouden met het eventueel
mogelijke bestuurlijke besluit om de productie toch te verhogen, dit zou in dat
geval wel degelijk een financieel risico inhouden.
De voorzitter reageert dat is afgesproken in het ab dat de afweging om dit te
besluiten in de loop van het jaar 2018 plaats zal vinden.
Wethouder Vos (Hoogeveen) vindt dat dit het vooruitschuiven van problemen
is.
Gedeputeerde Bijl noemt dat met het eventuele wegnemen van het financiële
risico zich wel een milieurisico voor zou kunnen doen. Vanuit de provincie
wordt de ondergrens van de kwaliteit van de uitvoeringstaken van de RUD
bewaakt.
Afgesproken wordt om wel het potentiele milieu risico expliciet te benoemen
in de aanbiedingsbrief aan de raden en staten.
Eerder is toegezegd dat in deze ab vergadering een rapportage financiën en
productie over de eerste twee maanden van 2018 behandeld zou worden. Dit
was een afspraak volgend uit het verbetertraject van de financiële functie om
actiever te kunnen sturen.
De directeur deelt mee dat er wordt gewerkt aan de kwartaalrapportage,
maar dat deze nog niet beschikbaar is in een aan het ab te presenteren vorm.
Op 28 mei zal een betrouwbare rapportage over de eerste drie maanden in
het ab behandeld worden.
Afgesproken wordt dat het ab in het vervolg per kwartaal een rapportage
over de financiën en productie zal ontvangen die desgewenst gedeeld kan
worden met de raden en staten. De directie en het db moeten beschikken over
maandelijkse rapportages en bij bijzonderheden zal het db het ab tussentijds
informeren.
Wethouder Kleine Deters meldt dat Noord instemt met de afspraak, maar wel
teleurgesteld is dat er op dit moment geen rapportage ligt en roept op om te
laten weten dat iets wat beloofd is er niet ligt.
Wethouder Ten Kate (De Wolden) vraagt wanneer de verrekensystematiek
aangepast wordt omdat de huidige systematiek niet goed uitpakt voor o.a.
De Wolden. De huidige systematiek kent de ongewenste mogelijkheid om
gericht te sturen op de maximale over-/onderschrijding van 25%. De
directeur meldt dat de verrekensystematiek onderdeel uit zal maken van het
plan van aanpak van het ontwikkelprogramma.
Over de uitvoering en het tempo wordt later dit jaar besloten door het ab. De
fasering van het ontwikkelprogramma heeft als gevolg dat de resultaten ook
gefaseerd zijn.
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Het ab gaat akkoord met de gevraagde besluiten.
6.b. P&C-documenten 2018 en 2019
Ter vaststelling door het ab
Bijlagen:
6.b.1 agendapunt ab voorstel P en C documenten
6.b.2 Concept begrotingswijziging 2018
6.b.3 Concept jaarprogramma 2018
6.b.4 Concept Kaderbrief 2019
6.b.5 Concept begroting 2019
gevraagd besluit:

M.b.t. de concept-begrotingswijziging 2018
1. De concept-begrotingswijziging 2018 in concept vast te
stellen op basis van de volgende uitgangspunten:
a. Structureel 5% extra deelnemersbijdrage
b. Incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage gedurende
2 jaar
c. Structureel extra c.q. minder deelnemersbijdrage
voor een aantal deelnemers als gevolg van
verrekening bij gemiddeld meer dan 25% over/onderschrijding van de ingebrachte Niet-Drentse
Maaturen over 2016 en 2017
d. Toepassing van een gewogen indexcijfer door
toepassing van de index loonvoet sector overheid en
de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie
e. Voor het ontwikkelprogramma 2018-2020 een
incidenteel extra investeringsbudget van € 330.000
beschikbaar te stellen voor het jaar 2018
2. De concept-begrotingswijziging als uitgangspunt te
nemen voor het vast te stellen jaarprogramma 2018 en
(in afwijking van het advies van de RvO) geen extra
middelen in de begroting op te nemen voor het in het
jaarprogramma zichtbaar geworden tekort aan uren.
M.b.t. het jaarprogramma 2018:
3. Het door het dagelijks bestuur in concept vastgestelde
jaarprogramma 2018 te bekrachtigen op basis van de
volgende realistisch geachte uitgangspunten:
a. het in 2016 indicatief
vastgestelde meerjarenprogramma gecorrigeerd
door de inzet in 2017 voor de Drentse Maatproducten als basis te hanteren voor 2018
b. een naar boven bijgestelde inzet voor Niet-Drentse
Maat-producten in verband met voornoemde
verrekening van over-/onderschrijding
c. inzet van de beschikbare capaciteit waarbij de
productiviteitsnorm is teruggebracht van 1460 naar
de tot 2016 gehanteerde 1360 productieve uren
d. noodzakelijke aanvullende projecten die bij
gebleken capaciteitstekort ten koste zullen gaan van
Drentse Maat-producten
e. concreet opgedragen projecten die afzonderlijk
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worden verrekend
4.

Het op basis van daarvan geconstateerde tekort van
7352 uren binnen de (na voornoemde wijziging vast te
stellen) begroting 2018 vooralsnog niet te vertalen in
extra deelnemersbijdragen, maar op basis van de
halfjaarcijfers 2018 tot bijstelling van het
jaarprogramma te komen op basis van de daarin
opgenomen prioritering of – gezien de daaraan
verbonden risico’s - alsnog te besluiten tot extra
deelnemersbijdragen

M.b.t. de kaderbrief en de begroting 2019:
5. De kaderbrief 2019 vast te stellen en de daarop
gebaseerde begroting 2019 in concept vast te stellen op
basis van de volgende uitgangspunten:
a. de uitgangspunten van de begrotingswijziging 2018,
waarin de 5% structurele extra deelnemersbijdrage
is verwerkt
b. de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage
c. Het gewogen indexcijfer door toepassing van de
index loonvoet sector overheden de prijsindex netto
materiële overheidsconsumptie
d. Het meerjarig indicatief vastgestelde
jaarprogramma op basis van de Drentse Maat 2014
en de in 2018 bijgestelde inzet voor Niet-Drentse
Maat-producten
e. Een pm-post voor nader – op basis van gefaseerd
aan te leveren project- en programmabegrotingen vast te stellen investeringsbudget voor het
ontwikkelprogramma 2018-2020.
f. Bij vaststelling van het jaarprogramma 2019 in
december 2018 te bepalen of wijziging van de aldus
vastgestelde begroting 2019 noodzakelijk is.
g. De kaderbrief ter informatie naar de raden en staten
te laten sturen voor 15 april 2018.
6. De concept-begrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019 voor zienswijzen voor te laten leggen
aan de raden en staten van de deelnemers.
7. Op 23 april 2018 in een informatiebijeenkomst met de raden
en staten middels een nadere toelichting deze documenten en
de algemene stand van zaken en voortgang te bespreken. Het
dagelijks bestuur op te dragen daartoe een samenvattende
aanbiedingsbrief aan de documenten toe te voegen

Wethouder Kleine Deters vraagt aandacht voor het standpunt van Noord om
de drie prioritaire projecten alle aandacht te geven, geen andere projecten op
te starten en mochten er financiële meevallers zijn dat deze gebruikt worden
voor de productie en niet geïnvesteerd worden in extra projecten.
De directeur reageert dat de drie prioritaire projecten zijn belegd in het
ontwikkelprogramma, samen met de omgevingswet. Het plan van aanpak van
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het ontwikkelprogramma omvat ook overige taken en prioritering daarvan.
Het programma voorziet in regie op samenhang in de projecten en de
doorvertaling naar andere taken.
Wethouder Bent vindt ook dat er actie moet komen om de projecten te
organiseren, maar niet verder dan dat.
Wethouder Kleine Deters vraagt zich af of de RUD een programma aan kan.
De voorzitter meldt dat het db bij de keuzes is wat de organisatie aan kan, er
is nu al een behoorlijke fasering aangebracht i.r.t. het advies van
Seinstravandelaar.
Wethouder Kleine Deters is akkoord maar vraagt de RUD ervoor te waken dat
met de opzet van het ontwikkelprogramma de aandacht niet afdwaalt van de
drie prioritaire projecten die ervoor moeten zorgen dat de basis op orde
komt.
Wethouder Vos is het eens met het maken van een plan van aanpak voor het
ontwikkelprogramma en vraagt aandacht voor het bouwen van vertrouwen.
Hij uit zijn zorgen namens Hoogeveen over de toename van de
personeelslasten met 1.6 miljoen in de begroting van 2019, terwijl er nu een
lagere bezetting is en er krapte op de arbeidsmarkt is.
Wethouder Lammers (Tynaarlo) is het ook eens met het uitgeven van
330.000,- voor het plan van aanpak van het ontwikkelprogramma. Aan de
hand van dat plan van aanpak kan inhoudelijk bepaald worden waar nog in
geïnvesteerd moet worden. Seinstralvandelaar had een programma met
totale kosten van 1.7 miljoen, daarmee zou de raad volgens wethouder
Lammers nu niet akkoord gaan.
De tabel, gewijzigde begroting 2018, die is toegevoegd aan het erratum heeft
een onduidelijke kolom: “correctie Niet Drentse maat”. De RUD zal dit
overzicht nakijken en vóór verzending van de stukken naar de raden en
staten de juiste cijfers opnemen in het erratum. De PenC documenten zullen
conform aangepast worden.
N.a.v. de ter vergadering aangegeven wijzigingen, nog te vermelden in een
erratum, worden de teksten aangepast. Met in achtneming van deze
wijzigingen besluit het algemeen bestuur conform het gevraagde voorstel.
6c. Inventarisatie wensen ab ten aanzien van inhoud aanbiedingsbrief
aan raden en staten van P&C-documenten RUD Drenthe
Bijlage: geen.
In de aanbiedingsbrief aan de raden en staten zal de RUD noemen dat de
kaderbrief voor de begroting van 2020 in november a.s. komt.
Het ab vraagt om de afspraken goed te verwoorden en het potentiële
milieurisico expliciet te benoemen.
7.

Ter bespreking Informatiebijeenkomst raden en staten op 23 april
bijlage:
7. agendapunt ab informatieavond raden en staten 23 april 2018
Het ab merkt op dat de onderwerpen krap in tijd staan, het programma is
akkoord.

8.

Ter informatie

W.v.t.t.k.
Volgende vergaderdata:
28 mei
9 juli
4 oktober (was oorspronkelijk 8 oktober)
17 december
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9.

Sluiting
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Concept besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 9 april 2018
Agenda
punt

Open Onderwerp
baar

Gevraagd besluit

Opmerkingen/
Besluit db

1

Opening

2.

Vaststelling van de agenda

3.

Mededelingen

geen

4.

Verslag en besluitenlijst van de
ter vaststelling
vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 18 december 2017
bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab

conform vastgesteld

5.

Voortgang doorontwikkeling RUD
Drenthe
a. Top drie prio’s
- Professionalisering en ondersteuning
financiële functie
- Project opdrachtverlening en digitale
beschikbaarheid documenten
- Project herimplementatie LOS
bijlage: agendapunt RUD AB Voortgang
drie prioritaire ontwikkelprojecten
b. Ontwikkelagenda
Voorbereidingsfase: Planning en begroting
2018
bijlage: agendapunt AB
Ontwikkelprogramma voorbereidingsfase
planning en begroting
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communicatie

niet aanweizg:
wethouder De Vos, Meppel
ter vaststelling

de agenda is vastgesteld

5a.
Kennis te nemen van de voortgang ten aanzien van de drie prioritaire
ontwikkelprojecten.

5a.
ter kennisgeving aangenomen

5b.

5b.
1. ter kennisname aangenomen
2. conform; het besluit om op basis van
de voorgestelde begroting en planning
in te stemmen met het opnemen van een
investeringsbudget van €330.000 in de
begrotingswijziging 2018 volgt uit het
besluit van het ab om de
begrotingswijziging 2018 voorlopig vast
te stellen. Zie punt 6b.
3. conform

1. Kennis te nemen van het procesvoorstel voor de
voorbereidingsfase van het Ontwikkelprogramma.
2. Op basis van de voorgestelde begroting en planning in te
stemmen met het opnemen van een investeringsbudget van
€330.000 in de begrotingswijziging 2018
3. Op basis van het uitgewerkte Ontwikkelprogramma in het
najaar van 2018 nader te besluiten over het investeringsbudget
voor de vervolgfase.

8

te betrekken
bij de
informatiebije
enkomst voor
raden en
staten op 23
april 2018

6.

Financiën en Jaarprogramma 2018

6a.

6a.

6a. Jaarrekening 2017
Ter vaststelling door het ab
Bijlagen:
6.a.1. agendapunt
6.a.2-bijlage 1-Concept Jaarstukken RUD
Drenthe 2017
6.a.3-bijlage 2-Accountantsverslag 2017
RUD versie 2.

1. De jaarstukken 2017 vast te stellen
2. Het rekeningresultaat vast te stellen op €117.481 positief
3. Het rekeningresultaat volledig toe te voegen aan de Algemene
Reserve en af te zien van de bij begrotingswijziging in december
2017 nog voorziene uitname van €150.000 uit de
Bestemmingsreserve
4. Te bepalen dat geen verrekening plaats vindt tussen de
deelnemers over het boekjaar 2017
5. De jaarstukken ter informatie toe te zenden aan de colleges
met verzoek deze door te zenden naar de raden en staten

n.a.v. de ter vergadering aangegeven
wijzigingen, nog te vermelden in
een erratum, worden de teksten
aangepast. Met in achtneming van
deze wijzigingen besluit het
algemeen bestuur conform het
gevraagde voorstel in haar
vergadering van
9 april 2018.

6b.
6b.2 M.b.t. de concept-begrotingswijziging 2018
1. De concept-begrotingswijziging 2018 in concept vast te stellen op
basis van de volgende uitgangspunten:
a. Structureel 5% extra deelnemersbijdrage
b. Incidenteel 5% extra deelnemersbijdrage gedurende 2 jaar
c. Structureel extra c.q. minder deelnemersbijdrage voor een
aantal deelnemers als gevolg van verrekening bij gemiddeld
meer dan 25% over-/onderschrijding van de ingebrachte
Niet-Drentse Maaturen over 2016 en 2017
d. Toepassing van een gewogen indexcijfer door toepassing
van de index loonvoet sector overheid en de prijsindex netto
materiële overheidsconsumptie
e. Voor het ontwikkelprogramma 2018-2020 een incidenteel
extra investeringsbudget van € 330.000 beschikbaar te stellen
voor het jaar 2018
2. De concept-begrotingswijziging als uitgangspunt te nemen voor het
vast te stellen jaarprogramma 2018 en (in afwijking van het advies van
de RvO) geen extra middelen in de begroting op te nemen voor het in
het jaarprogramma zichtbaar geworden tekort aan uren.

6b.

6.b. P&C-documenten 2018 en 2019
Ter vaststelling door het ab
Bijlagen:
6.b.1 agendapunt ab voorstel P en C
documenten
6.b.2 Concept begrotingswijziging 2018
6.b.3 Concept jaarprogramma 2018
6.b.4 Concept Kaderbrief 2019
6.b.5 Concept begroting 2019
6c. Inventarisatie wensen ab ten
aanzien van inhoud aanbiedingsbrief
aan raden en staten van P&Cdocumenten RUD Drenthe
Bijlage: geen.

6b.3 M.b.t. het jaarprogramma 2018:
3. Het door het dagelijks bestuur in concept vastgestelde
jaarprogramma 2018 te bekrachtigen op basis van de volgende
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n.a.v. de ter vergadering aangegeven
wijzigingen, nog te vermelden in
een erratum, worden de teksten
aangepast. Met in achtneming van
deze wijzigingen besluit het
algemeen bestuur conform het
gevraagde voorstel in haar
vergadering van
9 april 2018.

6a: De
jaarstukken:
ter
informatie
naar de
colleges van
de
deelnemers
ter
doorzending
naar de
raden en
staten.
6b.:
-concept
begrotingswij
ziging 2018
naar de
colleges om
ter zienswijze
voor te leggen
aan de raden
en staten
-idem
kaderbrief
2019 en
concept
begroting
2019

realistisch geachte uitgangspunten:
a. het in 2016 indicatief vastgestelde meerjarenprogramma
gecorrigeerd door de inzet in 2017 voor de Drentse Maatproducten als basis te hanteren voor 2018
b. een naar boven bijgestelde inzet voor Niet-Drentse Maatproducten in verband met voornoemde verrekening van over/onderschrijding
c. inzet van de beschikbare capaciteit waarbij de
productiviteitsnorm is teruggebracht van 1460 naar de tot
2016 gehanteerde 1360 productieve uren
d. noodzakelijke aanvullende projecten die bij gebleken
capaciteitstekort ten koste zullen gaan van Drentse Maatproducten
e. concreet opgedragen projecten die afzonderlijk worden
verrekend
4. Het op basis van daarvan geconstateerde tekort van 7352 uren
binnen de (na voornoemde wijziging vast te stellen) begroting 2018
vooralsnog niet te vertalen in extra deelnemersbijdragen, maar op basis
van de halfjaarcijfers 2018 tot bijstelling van het jaarprogramma te
komen op basis van de daarin opgenomen prioritering of – gezien de
daaraan verbonden risico’s - alsnog te besluiten tot extra
deelnemersbijdragen
6b.4 en 6b.5: M.b.t. de kaderbrief en de begroting 2019:
5. De kaderbrief 2019 vast te stellen en de daarop gebaseerde begroting
2019 in concept vast te stellen op basis van de volgende
uitgangspunten:
a. de uitgangspunten van de begrotingswijziging 2018, waarin
de 5% structurele extra deelnemersbijdrage is verwerkt
b. de 5% incidentele extra deelnemersbijdrage
c. Het gewogen indexcijfer door toepassing van de index
loonvoet sector overheden de prijsindex netto materiële
overheidsconsumptie
d. Het meerjarig indicatief vastgestelde jaarprogramma op
basis van de Drentse Maat 2014 en de in 2018 bijgestelde
inzet voor Niet-Drentse Maat-producten
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e. Een pm-post voor nader – op basis van gefaseerd aan te
leveren project- en programmabegrotingen - vast te stellen
investeringsbudget voor het ontwikkelprogramma 20182020.
f. Bij vaststelling van het jaarprogramma 2019 in december
2018 te bepalen of wijziging van de aldus vastgestelde
begroting 2019 noodzakelijk is.
g. De kaderbrief ter informatie naar de raden en staten te laten
sturen voor 15 april 2018.
6. De concept-begrotingswijziging 2018 en de concept-begroting 2019
voor zienswijzen voor te laten leggen aan de raden en staten van de
deelnemers.
7. Op 23 april 2018 in een informatiebijeenkomst met de raden en
staten middels een nadere toelichting deze documenten en de algemene
stand van zaken en voortgang te bespreken. Het dagelijks bestuur op te
dragen daartoe een samenvattende aanbiedingsbrief aan de
documenten toe te voegen.
7.

Informatiebijeenkomst raden en staten
op 23 april
bijlage:
7. agendapunt ab informatieavond raden
en staten 23 april 2018

8.

W.v.t.t.k.
Volgende vergaderdata:
28 mei
9 juli
4 oktober (was oorspronkelijk 8 oktober)
17 december

9.

Sluiting

Concept verslag en besluitenlijst ab RUD Drenthe 9 april 2018

1. kennisnemen van voorstel

conform

2. akkoord gaan met het concept programma

Hiervan is geen gebruik gemaakt.
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