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Zienwijze concept-Begrotingswijziging 2018 en concept-Begroting 2019

Geacht bestuur,
In de raadsvergadering van 19 juni 2018 zijn de Jaarrekening en het Jaarverslag 2017, de conceptBegrotingswijziging 2018, het Jaarprogramma 2018, de Kaderbrief 2019 en de concept-Begroting 2019
van de RUD Drenthe behandeld.
Conform ons voorstel heeft de raad besloten;
a. kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening2017 en het Jaarprogramma 2018;
b. in te stemmen met de concept-Begrotingswijziging 2018, de Kaderbrief 2019 en de concept-Begroting
2019 van de RUD Drenthe.
De raad heeft eerder in zijn zienswijze met betrekking tot de begrotingswijziging 2017 de volgende
kaders meegegeven;
Coevorden wil constructief meewerken aan verbetering;
1.
Zorg voor een gedegen plan van aanpak;
2.
Kwaliteit dienstverlening;
3.
4.
Realistisch jaarprogramma;
5.
Zorgen over het LOS, slimme praktische oplossingen nodig;
6.
Kijk kritisch naar de kostenkant en breng de bedrijfsvoering op orde.
Wij constateren dat aan een groot deel van deze kaders met het opstarten van de drie prioritaire
projecten gevolg wordt gegeven. Wij dringen er op aan bij de uitwerking van het ontwikkelprogramma
ook de kwaliteit van de dienstverlening mee te nemen. Verder hechten wij eraan te benadrukken wij als
raad ieder kwartaal een rapportage ontvangen over de vorderingen met betrekking tot de drie prioritaire
projecten, het ontwikkelprogramma en de besteding van de (extra) middelen.
Met het oppakken van de drie prioritaire projecten mag worden verondersteld dat de basis van de
organisatie van de RUD op orde wordt gebracht. Met een blik naar de toekomst ligt het in onze visie voor
de hand om spoedig daarna een fundamentele evaluatie van taken en opdrachten te starten en die te
koppelen aan de al voor 2019 geplande evaluatie van de Drentse maat.
Dit alles met als uitgangspunt de RUD Drenthe een duurzame toekomst te bieden.
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