Aan leden van het algemeen bestuur RUD Drenthe
c.c.: leden Raad van Opdrachtgevers en eigenarenoverleg.

Onderwerp: begrotingswijziging 2014 en ontwerp begroting 2015-2018

Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 23 juni 2014 zijn de begrotingswijziging 2014 en de
ontwerpbegroting 2015-2018 behandeld. Tijdens de vergadering is mede naar aanleiding van ingebrachte
zienswijzen gesproken over de dekking van de € 65.786,-. Dit tekort is ontstaan omdat in het gemeentefonds
minder geld gestort dan uit het provinciefonds onttrokken is.
Door het algemeen bestuur is het volgende besluit genomen: de directeur van de RUD Drenthe onderzoekt of dit
bedrag opgevangen kan worden in de lopende begroting 2014 en 2015. Er van uitgaande dat dit bedrag binnen de
begrotingen van de RUD opgevangen kan worden wordt de aangepaste begroting zo spoedig mogelijk schriftelijk
ter instemming voorgelegd aan de leden van het AB met in achtneming van de termijn. Uiterlijk 15 juli moet de
begroting ontvangen zijn door BZK.
De lopende begroting en de ontwerp begroting 2015 zijn door mij geanalyseerd. Mede op basis van de financiële
cijfers over de eerste 4 maanden van dit jaar is mijn conclusie dat dit bedrag in de lopende begroting en de
ontwerpbegroting van 2015-2018 opgevangen kan worden. Indien dit bedrag gevonden wordt in de begroting dan
heeft dit de volgende consequenties:
1. er een extra bezuiniging van ca. 0,5 % gerealiseerd wordt 2. het negatief saldo van de RUD Drenthe zal iets
minder snel omgezet kunnen worden in een positief saldo.
3. de speelruimte om tegenvallers op te vangen wel erg klein wordt.
Om te voorkomen dat de RUD Drenthe onder preventief toezicht van het Rijk geplaatst wordt moet de door het
algemeen bestuur vastgestelde begroting 2015-2018 uiterlijk op 15 juli 2014 ingediend zijn bij het ministerie van
BZK. In overleg met de voorzitter van het algemeen bestuur wordt voorgesteld om de ontwerpbegroting 20152018 nu vast te stellen zoals deze voorlag in de vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni 2014 (dus zonder
verwerking van de bezuiniging) en gelijktijdig de directeur RUD Drenthe opdracht te geven om een
begrotingswijziging voor te bereiden voor 2014 en 2015 waarbij de totale bijdragen door de partners met
€ 65.786,- verlaagd wordt. De begrotingswijzigingen worden behandeld in het dagelijks bestuur van september en
het algemeen bestuur van november 2014. Op deze manier zijn we in staat om tijdig een door het algemeen
bestuur vastgestelde begroting in te dienen en is ook vastgelegd dat de bezuiniging gevonden moet worden binnen
de begroting van de RUD Drenthe. Formeel vast te stellen tijdens de vergadering van het algemeen bestuur in
november 2014.
Om voorgaande ook formeel goed af te wikkelen wordt u gevraagd om voor 11 juli 2014 schriftelijk of per e-mail
aan secretariaat@ruddrenthe.nl te melden of u kunt instemmen met de volgende besluiten:
1. De begroting 2015-2018 is vastgesteld (het betreft de versie zoals deze ingebracht is in de vergadering van het
algemeen bestuur op 23 juni 2014)
2. De directeur RUD Drenthe bereidt een begrotingswijziging, waardoor de totale bijdrage van de eigenaren met
€ 65.786,00 verlaagd kan worden.
Voor vragen of opmerkingen over voorgaande kunt u contact opnemen met Johan Vogelaar (0592-754547) of Titia
de Boer (0592-754563).
Met vriendelijke groet,

Johan Vogelaar
Directeur RUD Drenthe

