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Zienswijzen financiële stukken RUD Drenthe

Geachte heer Otter,
In de raadsvergadering van 21 juni 2018 zijn de jaarstukken 2017, de
begrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019 van de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) aan de orde geweest.
Vanwege de sterke inhoudelijke samenhang combineren wij de zienswijzen voor
de begrotingswijziging 2018, de kaderbrief 2019 en de begroting 2019.
De jaarrekening 2017 nemen wij voor kennisgeving aan.
De gemeenteraad van Meppel heeft besloten de volgende zienswijzen kenbaar te
maken.
Er zijn zorgen over voortgang van het verbetertraject
De problematiek bij de RUD Drenthe is nu ongeveer een jaar bekend. Hoewel de
organisatie stappen heeft gezet, hebben wij zorgen over de beperkte voortgang van
het verbetertraject van de RUD Drenthe. Om de vordering hierin als raad te kunnen
monitoren vragen wij u om de kwartaalrapportages te continueren tot het doel
daadwerkelijk bereikt is.
Voordat een verder ontwikkeltraject ingezet kan worden moet eerst de basis op
orde worden gebracht. Dat wil zeggen grip op de administratieve processen
(digitalisering, LOS, financiën) en het voorkomen van het verder oplopen van de
productieachterstanden.
Het aanleveren van bestuurlijke stukken of de rapportages over de kwaliteit en
kwantiteit van bijvoorbeeld de productie of bedrijfsvoering verloopt moeizaam.
Daardoor zijn de mogelijkheden om tussentijds bij te sturen zeer beperkt. Wij
roepen u op om snel concrete zichtbare stappen te gaan zetten in het
verbetertraject voor de drie prioritaire projecten.
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Wanneer deze zichtbare stappen zijn gezet, dan willen wij in overleg treden voor
een mogelijke extra bijdrage voor het ontwikkelprogramma van de RUD Drenthe.
Zorgvuldig begroten en terughoudend zijn met nieuwe activiteiten
In de kaderbrief wordt vooruit gelopen op een mogelijke begrotingswijziging voor
2019 voor zowel het ontwikkelprogramma als de uitvoering van het jaarprogramma
2019. Dit komt dan bovenop de sterk gestegen deelnemersbijdragen (van € 12
miljoen oorspronkelijk in 2018 naar ruim € 14,1 miljoen in 2019). Uit monitoring
van de productie en bedrijfsvoering en een zeer gedegen motivering van de
toegevoegde waarde van eventuele aanvullende taken of investeringen moet dan
biijken of een extra deelnemersbijdrage noodzakelijk is. Ons uitgangspunt is dat de
RUD haar taken uitvoert binnen het in de begrotingen voor 2018 en 2019
beschikbaar gestelde budget (gestegen 2 maal 5% en de indexatie). Een extra
bijdrage voor het ontwikkelprogramma is voor ons nu nog niet aan de orde.
Veranderende rol van de deelnemers
Als opdrachtgever en eigenaar van de RUD Drenthe is de gemeentelijke rol anders
dan toen de milieutaken nog door de gemeenten werden uitgevoerd. Wij willen hier
constructief in meedenken en aan meewerken. Samen moeten we onze processen
op orde brengen. Wij roepen ook onze mede-eigenaren op zich hier actief in op te
stellen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens de gemeenteraad,
de griffier.
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