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Geacht bestuur,
Met deze brief informeren wij u over de voortgang van besluitvorming met betrekking tot de door uw
organisatie ingediende jaarstukken 2017, de concept begrotingswijziging 2018 en de concept
programmabegroting voor 2019.
Deze documenten zijn in onze vergadering van 29 mei besproken.
Wij hebben besloten de gemeenteraad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen t.a.v deze
documenten.
De raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van
de Laar (SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd.
Belangrijkste uitgangspunt is dat de raad van Aa en Hunze ervan uitgaat dat met de verhoging van
de deelnemersbijdrage (deels incidenteel en deels structureel) en de extra bijdrage voor het totaal uit
te voeren ontwikkelprogramma, de basis bij de RUD Drenthe op orde wordt gebracht en er vanaf
2020 een toekomstbestendige en robuuste organisatie staat.
Wij willen hierbij de volgende aandachtspunten aan de orde stellen:
1. Professionalisering financiële functie
We zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële functie.
Echter, merken we wel op dat we ons zorgen maken over de beschikbaarheid van betrouwbare
monitoringsgegevens. We willen tijdig en volledig geïnformeerd worden over de geleverde productie
in relatie tot de beschikbare uren zodat we in een vroeg stadium kunnen bijsturen indien dit
noodzakelijk is.
2. Productie heeft prioriteit
Wat ons betreft heeft de uitvoering van het Jaarprogramma 2018 (Drentse en niet Drentse maat)
prioriteit. Indien de RUD Drenthe een tekort constateert bij de uitvoering van het Jaarprogramma
gaan wij ervan uit dat gezamenlijk met de bevoegde gezagen naar een oplossing wordt gezocht.
Waarbij ook de optie om projecten uit te stellen, cq. te schrappen wat ons betreft een mogelijkheid is.
Dit om tegemoet te komen aan het afgesproken minimale uitvoeringsniveau.
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3. Opstellen ontwikkelprogramma
Wij vinden het wenselijk dat de opdracht voor het ontwikkelprogramma in gezamenlijkheid met de
bevoegde gezagen tot stand komt.
4. Evaluatie verrekening systematiek
Wij verwachten dat op korte termijn een evaluatie plaatsvindt van de huidige verrekening
systematiek. De raad staat achter het solidariteit en redelijkheidscriterium. De vraag is echter of de
huidige methodiek een passende is.
Ons voorstel wordt geagendeerd voor de gemeenteraadsvergadering van 28 juni aanstaande.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. van den Berg, hij is te bereiken op
telefoonnummer (0592) 26 78 93.
Met vriendelijke groet,
Het college vap de gemeente Aa ^Hun^e,

riievrouw mr.
Secretaris^

