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.

Vastgesteld verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 23 juni 2014
1.

Opening door de voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 17.15 uur. De voorzitter dankt de leden van de vergadering voor het begrip
voor het gewijzigde tijdstip i.v.m, de wijziging in het programma van het bezoek van de staatssecretaris Dijksma aan
de provincie.
Er is geen publiek aanwezig bij deze openbare vergadering.
Dit is na de recente gemeenteraadsverkiezingen de eerste vergadering van het AB in haar nieuwe samenstelling als
bedoeld in artikel 6 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling. Alle in deze vergadering aanwezige leden die van
gemeentewege zijn aangewezen, worden geacht te zijn benoemd of herbenoemd door het college van B&W.

2.

Mededelingen
De stemvolgorde voor hoofdelijke stemming is als volgt bepaald, naar volgorde van de presentielijst; aan te vangen met
wethouder Buijtelaar, gemeente Borger Odoorn.
Lijst van mededelingen en kennisgevingsstukken:
Bericht van verhindering van::
-Burgemeester E. van Oosterhout, wordt vervangen door wethouder Fl, Ileijerman
-wethouder J. Huizing, gemeente Coevorden, wordt niet vervangen
-Wethouder J. de Vos, Meppel, wordt niet vervangen
-wethouder J. Otter, gemeente Emmen, wordt niet vervangen
-Maurice Hoogeveen kan aanwezig zijn tot 17.20 uur
De voorzitter informeert de vergadering over de landelijke ontwikkeling.
Per 1 juli is het hele land gedekt met regionale uitvoeringsdiensten. In recent overleg met staatssecretaris Mansveld
heeft Van de Boer benadrukt dat de regionale invulling de ruimte dient te krijgen.
Vaststelling van de agenda
De agenda wordt conform vastgesteld.

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Breathe

4.

Concept verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 25 november 2013
Het verslag wordt tekstueel vastgesteld.
Nay, agendapunt 4 heeft de directeur geconstateerd dat niet alle gemeenten een doorklik op hun gemeentelijke
webpagina gemaakt hebben naar de website van de RUD Drenthe. Er volgt een overzicht van de gemeenten welke dit
niet hebben gedaan en deze gemeente wordt verzocht dit alsnog te doen,

S.

Ter kennisname
5a. Ingekomen stukken
Bijlage: 2014 04 18 BZK aanleverdatum jaarrekening 2013 en begroting 2015
Voorstel: ter hand stellen van de directeur
De vergadering besluit dit ter hand te stellen van de directeur. Op een vraag uit de vergadering deelt de voorzitter mee
dat de toezichthouder voor de RUD het Rijk is.
5b. leden algemeen- en dagelijks bestuur RUD Drenthe per 23juni2014, n.a.v. het bepaalde in de GR, artikel 6
Bijlage: overzicht leden algemeen- en dagelijks bestuur RUD Drenthe per
23 juni 2014. Dit overzicht wordt ter kennisname aangenomen.
In het overzicht zal de naam van de plaatsvervanger van wethouder Hoogeveen, voluit vermeld
worden, nl. wethouder H.A. Vlieg-Kempe. Een nieuw overzicht wordt verzonden naar de leden.
Sc. Artikel landelijke handhaving strategie voor een veilige en schone leefomgeving
Bijlage: artikel landelijke handhaving strategie voor een veilige en schone leefomgeving
Dit artikel wordt ter kennisgeving aangenomen.

6.

Benoeming vervangend lid van de Raad van Opdrachtgevers RUD Drenthe
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van mevrouw M.E. Koekoek, concernmanager provincie Drenthe tot
plaatsvervangend lid voor mw. A. van Schreven, directeur provincie Drenthe,
Benoeming accountantsbureau
Burgemeester Broertjes was voorzitter van de selectiecommissie en geeft een toelichting op de keuze van het bureau
Deloitte Accountants BV.
Uit de vergadering komt als aandachtspunt het uurtarief voor het meerwerk, Burgemeester Broertjes merkt op dat de
afspraak is gemaakt dat het werk op offertebasis zal worden uitgevoerd en voor elk extra werk vooraf opdracht
gegeven en offerte uitgebracht dient te worden.
De vergadering besluit conform het voorstel en is akkoord met de benoeming.
Nay. dit punt vraagt wethouder Hoogeveen of de functie van voorzitter en secretaris na de verkiezingen van de
gemeenteraden opnieuw geformaliseerd moet worden. J. Vogelaar onderzoekt dit.

8.

BSBm
De vergadering besluit om in te stemmen met het voorstel.
Verantwoording oprichtingskosten RUD Drenthe 2013
Het algemeen bestuur besluit conform het voorstel.
De vergadering geeft de complimenten aan het kwartiermakerteam omdat zij ruim binnen het budget gebleven zijn en
geeft decharge aan de directeur.

10.

*Wijziging begroting RUD Drenthe 2014
Niet conform
Formeel zijn er twee zienswijzen ingebracht van de gemeenten Midden Drenthe en Meppel. Beide zienswijzen geven
aan dat de € 65.789,= ten laste dient te komen van de begroting van de RUD Drenthe en niet ten laste van de eigenaren.
Nay. deze zienswijzen ontstaat een discussie waarin meerdere leden aangeven dat deze discussie ook in hun raad aan
de orde geweest is.
Overwegende de zienswijzen geeft het ab opdracht aan de directeur om te onderzoeken of dit bedrag verwerkt kan
worden in de begroting 2014 en 2015 van de RUD Drenthe. en de deelnemers x.s.m te informeren,, met inachtneming
van de termijn.
De directeur zal dc deelnemers schriftelijk instemming vragen.
Dit was het enige onderdeel van de begrotingswijziging waar vragen bij gesteld zijn.

11.

*Ontwerp begroting RUD Drenthe 2015-2018
Niet conform
Er zijn officiële zienswijzen ingebracht door de gemeenten Meppel en Midden Drenthe, zie punt 10, Deze zijn door de

verslci,q/besli,itenlijst RUD ob vergadering dci. 23juni2014, vastgesteld in de ah vergadering van 24 november 2014,

late binnenkomst niet meegezonden met de stukken, dit had wel gemoeten.
De begroting van 2015 2018 wordt voorlopig aangehouden omdat nog geen besluit is genomen over het aanpassen
van de bijdrage per latende Organisatie (65.789,= al dan niet t.l,v de begroting van de RUD te brengen). De directeur
onderzoekt of dit bedrag opgevangen kan worden binnen de lopende begroting 2014 en de begroting 2015, zie punt
10.
-

Ervan uitgaande dat dit bedrag opgevangen kan worden binnen de lopende begroting en de begroting 2015, zal de
directeur de begroting 2015 (2018) aanpassen en deze aangepaste begroting wordt z.s.m. schriftelijk ter
instemming voorgelegd aan de leden van het ab, met inachtneming van de termijn. De begroting dient voor 15 juli
ingediend te worden bij de toezichthouder BZK Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
-

Dit was het enige onderdeel van de ontwerpbegroting waar vragen bij gesteld zijn.
De directeur wijst erop dat er bij de RUD Drenthe al een bezuiniging is doorgevoerd; per 1januari 2014 is een
bezuiniging van 10% gerealiseerd (toy. peildatum 1 januari 2012). In de ontwerpbegroting 2015-2018 wordt met
ingang van 1 januari 2015 een bezuiniging van circa 2% (geen inflatiecorrectie) gerealiseerd. Als de 65.789,= t,Lv de
begroting van de RUD Drenthe gebracht wordt, wordt in totaal een bezuiniging gerealiseerd van 12,5%.
12.

Voorstel wijziging tekst gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe
Formeel zijn er geen zienswijzen ingebracht. Vanwege een misverstand in de procedure heeft een aantal partijen geen
zienswijze voor kunnen leggen.
Wethouder Hoogeveen meldt dat de raad vraagt of het aangaan van een leningen vooraf voorgelegd kan worden aan de
raad.
Namens de provincie Drenthe geeft gedeputeerde Van de Boer aan dat op 3 juni het college niet heeft ingestemd met
het voorstel tot wijziging van de GR. Het nieuwe artikel, zijnde aanvullende voorwaarden van de BNG; conflicteert met
het Drentse financieringsstatuut aangaande garantiestellingen; geeft kredietverleners vooraf zekerheid omdat
deelnemers ten alle tijden garant staan en; resulteert voor deelnemers in minder grip over de financiële
bewegingsruimte van de RUD. Deze genoemde punten zetten de relatie tussen PS en GS onder druk. De provincie zal
daarom niet instemmen met de voorgestelde wijziging van de GR.
De vergadering stemt in met het voorstel van de voorzitter om dit agendapunt te verdagen naar de ab vergadering van
het najaar.

13.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt,

14.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.
De volgende vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe is op 24 november 2014

verslag/besluiten/list RUD ab vergadering d. d. 23juni2014, vastgesteld in de ab vergadering van 24 november 2014,

Besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe d.d. 23 juni 2014
Agendapunt 1 Openbaar 1 Onderwerp
Gevraagd besluit
1.
2.

1 ja
1 ja

1 Opening door de voorzitter
1 Mededelingen

I

1 Lijst van mededelingen en kennisgevingsstukken:
Bericht van verhindering van:
-Burgemeester E. van Oosterhout, wordt vervangen door
wethouder H. Heijerman
1-wethouder J. Huizing, gemeente Coevorden, wordt niet
vervangen
-Wethouder J. de Vos, Meppel, wordt niet vervangen
I -wethouder J. Otter, gemeente Emmen, wordt niet vervangen
-Maurice Hoogeveen kan aanwezig zijn tot 17.20 uur

3.

ja

I 4.

1 ja

1 Concept verslag van de
vergadering van het algemeen
bestuur van 25 november 2013

1 Vaststelling van het verslag
i
1

1 ja

1 Ter kennisname

1 Ter kennisname
Sa. Ingekomen stukken
Bijlage: 2014 04 18 BZK aanleverdatum jaarrekening 2013 en
begroting 2015
Voorstel: ter hand stellen van de directeur
5b. leden algemeen- en dagelijks bestuur RUD Drenthe per
23 juni 2014, n.a.v. het bepaalde in de GR, artikel 6
Bijlage: overzicht leden algemeen- en dagelijks bestuur RUD
Drenthe per 23 juni 2014
Sc. Artikel landelijke handhaving strategie voor een veilige en
schone leefomgeving
Bijlage: artikel landelijke handhaving strategie voor een veilige en
1 schone leefomgeving

t

5.

JAgenda

Vaststelling van de agenda

Opmerkingen/
Besluit AB

communicatie

Ter kennisgeving aangenomen

De agenda wordt conform vastgesteld.
Conform
1 website
1 N.a.v. agendapunt 4 stuurt de directeur
een overzicht naar de gemeenten die
geen doorklik naar de website van de
RUD Drenthe op hun gemeentelijke
webpagina gemaakt hebben, met het
verzoek dit alsnog te doen.

I 5a. Voor kennisgeving aangenomen
Conform: ter hand stellen van de
directeur
1 Sb. voor kennisgeving aangenomen
1 Sc. Voor kennisgeving aangenomen

6.

7.
8.

9.

ja

ja
ja

1 ja

Benoeming plaatsvervangend lid Te besluiten tot de benoeming van
Raad van opdrachtgevers
1 mevrouw M.E. Koekoek, concernmanager provincie Drenthe tot
Regionale Uitvoeringsdienst
plaatsvervangend lid voor mw. A. van Schreven, directeur
Drenthe.
provincie Drenthe

Het besluit tot de
benoeming van
1 mevrouw M.E. Koekoek
als plaatsvervangend lid
I1wordt bekendgemaakt
door plaatsing op de
website van de
regionale
uitvoeringsdienst
Mevrouw Koekoek
wordt geïnformeerd
over haar benoeming.

Benoeming accountantsbureau
BSBm-bevoegdheid directeur
RUD Drenthe

1 Conform
1 Conform

Verantwoording
oprichtingskosten 2013

Benoeming accountantsbureau Deloitte Accountants BV

1 1. Instemmen met de werkwijze van de directeur bij het

Conform

1

il uitoefenen van de BSBm-bevoegdheid: de directeur stelt het
BSBm-beleid vast conform het handhavingsbeleid zoals dat door
de meeste latende organisaties is vastgesteld (op dit moment de
'Handhavings- en gedoogstrategie fysieke leefomgeving Drenthe'
(grijze spoor)) en conform het BSBm-beleid zoals vastgesteld
door GS (op dit moment het 'Toepassingskader Bestuurlijke
Strafbeschikking milieu in Drenthe' (groene spoor)). Zie de
bijlagen;
2. Ter info: de directeur RUD zal samenwerkingsovereenkomsten
afsluiten met werkgevers groene boa's
1.
Voor 2013 geen aparte jaarrekening op te stellen, maar 1 1. Conform
deze kosten boekhoudkundig verantwoorden door middel van
2. Conform
een verlengd boekjaar in de jaarrekening van 2014.
2.
Verantwoordingsdocument over de uitgaven 2013,
zoals in bijgaand document aangegeven, vaststellen.
i

vcrslag/besluitenlijstRUD ab vergadering di 23juni2014, vastgesteld inde ab vergadering van 24 november 2014,

Besluit vermelden op de
website van de RUD
Drenthe (inclusief de
1 tekst van het
toepassingskader)

Het dagelijks bestuur
deelt dit besluit mee in
ieder geval voor 15 juli,
aan de Minister van
1 Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties dat
er over 2013 geen
jaarrekening wordt
opgesteld, maar dat de
gemaakte kosten
worden verantwoord
door middel van een
verlengd boekjaar in de
1

jaarrekening van 2014
10.

ja

Ontwerpbegrotingswijzigingherverdeeleffect van
overheveling bevoegdheden

Vaststellen van de nieuwe verdeelsleutel met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2014.
I

11.
2

ja

Ontwerp begroting RUD Drenthe Het vaststellen van de begroting 2015-(2018)
i
2015-(2018)

I

Niet conform
Overwegende de ingediende
1 zienswijzen van de gemeenten Midden
Drenthe en Meppel besluit het ab de
directeur opdracht te geven om te
onderzoeken of het bedrag t.g.v. het
negatieve herverdeeleffect (€
65.789,=) opgevangen kan worden
binnen de lopende begroting 2014 en
de ontwerpbegroting 2015 van de RUD
Drenthe.
Niet conform,
zie punt 10
Ervan uitgaande dat dit bedrag
opgevangen kan worden binnen de
1 lopende begroting 2014 en de
ontwerpbegroting 2015
directeur de begroting aanpassen en
wordt er z.s.m. schriftelijk instemming
gevraagd aan de leden van het ab met
inachtneming van de termijn. De
begroting dient voor 15 juli ingediend
te worden bij de toezichthouder BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
,zal de

1

Dit besluit (punt 10) is na de vergadering aangepast De leden van het algemeen bestuur hebben op 30 juni per brief het verzoek gekregen om in te stemmen met het
volgende voorstel:
1. om de ontwerpbegroting 2015-2018 vast te stellen zoals deze in de vergadering voorgelegd is (dus zonder de verwerking van de bezuiniging voor de RUD) zodat
BZK tijdig de begroting kan ontvangen en voorkomen wordt dat de RUD Drenthe onder preventief toezicht van het Rijk geplaatst wordt omdat de termijn niet in
achtgenomen is
2. om de directeur gelijktijdig opdracht te geven om een begrotingswijziging voor te bereiden voor 2014 en 2015, deze begrotingswijzigingen worden behandeld in het
dagelijks bestuur van september en het algemeen bestuur van november 2014. De leden hebben met dit voorstel schriftelijk ingestemd.
De aldus vastgestelde begroting 2015-2018 is op 9juli per brief verzonden aan BZK
2

Zie 1 (punt 10)

verslag/besluitenljst RUD ah vergadering dcl. 23juni2014, vastgesteld in de ah vergadering van 24november2014,

Koninkrijksrelaties.

12

ja

i

13.
14.

1 Voorstel wijziging GR m.b.t. de
waarborgbepaling art 26 lid 7
tb.v.BNG
1 Rondvraag

1 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

1 Sluiting

1 De voorzitter sluit de vergadering om 17.45 uur.

Instemmen met procedure tot wijziging GR m.b.t. de

1 waarborgbepaling art. 26 lid 7 tb.v. BNG

De volgende vergadering van het algemeen bestuur van de RUD
Drenthe is op 24 november 2014

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe van 24 november 2014.

Voorzitter,

Directeur,

I

verslag/besluitenhijst RUD ah vergadering d.d. 23juni2014, vastgesteld in de ah vergadering van 24november2014,

Niet conform
1 Het voorstel is aangehouden.

