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Zienswijzen begrotingswijziging 2017 GR RUD Drenthe

Geachte heer Otter,
In de raadsvergadering van 30 november 2017 is de begrotingswijziging 2017 van
de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD
Drenthe) aan de orde geweest.
De gemeenteraad van Meppel heeft besloten de volgende zienswijzen kenbaar te
maken.
Begrotingswijziging 2017
Uit de uitgevoerde studies blijkt de extra deelnemersbijdrage over 2017 helaas
noodzakelijk. Met deze zienswijze willen wij u graag kaders meegeven voor het
vervolgproces.
Meppel wil constructief mee werken aan verbetering
SeinstravanderLaar constateert in haar onderzoek dat de eigenaren en
opdrachtgevers afgelopen jaren onvoldoende verantwoordelijkheid hebben
genomen. Wij onderzoeken nu hoe we onze eigen processen kunnen verbeteren en
roepen de mede-eigenaren op ook hun eigen processen te verbeteren. Doel
daarvan is het voortzetten van onze constructieve samenwerking met de RUD
Drenthe.
Kwaliteit dienstverlening
De kwaliteit van de dienstverlening door de RUD Drenthe is over het algemeen
goed. De komende periode zal veel extra druk zetten op de RUD Drenthe en haar
medewerkers. Wij vragen uw aandacht voor het op peil houden van de kwaliteit van
de dienstverlening van de RUD Drenthe richting gemeenten en bedrijven. Samen
met u willen we hierin, indien nodig, prioriteiten aanbrengen.
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Realistisch jaarprogramma
Het jaarprogramma op basis van de Drentse Maat is in 2016 en 2017 niet volledig
uitgevoerd. Gezien de organisatieontwikkeling die de RUD Drenthe ingaat en de
voortdurende problematiek die niet op korte termijn is opgelost, lijkt ook het
jaarprogramma 2018 niet haalbaar. Wij willen samen met u een nieuw en
realistischer jaarprogramma opstellen. Zowel voor de gemeente Meppel specifiek
als voor de provinciebrede projecten als ketenhandhaving, asbest en energie.
Dit vormt daarmee ook input voor de uit te voeren evaluatie van de Drentse Maat.
Zorgen over het LOS, slimme praktische oplossingen nodig
Het zaaksysteem LOS blijft een bron van zorg. Niet alleen wordt de veronderstelde
efficiencywinst niet behaald, het systeem zorgt daarnaast voor een blijvend grotere
administratieve last voor zowel deelnemers als RUD Drenthe. Wij roepen u op om
met slimme en praktische oplossingen deze administratieve lasten te beperken. Wij
zien de RUD Drenthe als onze backoffice voor belangrijke taken en processen.
Daarbij behoort een zaaksysteem in de eerste plaats ondersteunend te zijn aan
onze gezamenlijk doelen en processen en niet bepalend voor het verloop van die
processen. Houd hierbij rekening met de menselijke kant van de communicatie.
Kijk kritisch naar de kostenkant en breng de bedrijfsvoering op orde
Het takenpakket van de RUD Drenthe is afgelopen jaren op een aantal onderwerpen
uitgebreid. Daardoor blijkt er onvoldoende grip op en inzicht in wat de RUD Drenthe
exact doet en wat dit kost. Dit resulteert in afgenomen vertrouwen in de
bedrijfsvoering van de RUD Drenthe. Het is wat ons betreft prioriteit om deze
bedrijfsvoering weer op orde te brengen. Zorg dat de werkzaamheden efficiënter
worden uitgevoerd met behoud van gevoel voor de couleur locale.
Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de gemeenteraad.
de griffier.

de voorzitter,

