Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
16 december 2019
Datum: 26 november 2019
Opsteller: Aukje Boomsma
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe
Openbaar
Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering 11-11-2019:
Akkoord

Onderwerp

tijdlijn P&C cyclus 2020 en de geplande bestuursvergaderingen voor 2020

Gevraagd besluit:
-Akkoord gaan met de bijgaande tijdlijn P&C cyclus en de geplande bestuursvergaderingen voor
2020
-Akkoord gaan met een afwijking op het in de financiële verordening gestelde punt 2.; ipv voor
1 juni wordt de rapportage na het db van 8 juni verzonden aan het ab, onder voorbehoud van
instemming van het ab in de aansluitende vergadering op 16 december
- Akkoord gaan met het voorstel om de integrale rapportage per gemeente als bijlage te voegen bij
de voorjaarsrapportage en de 12 maandsrapportage
-Akkoord gaan met de voorgestelde vergaderdata
Inleiding

Dit voorstel bevat de vaststelling van de P&C-cyclus en de daarop afgestemde
vergaderdate voor 2020. De P&C-cyclus 2019 hanteerde een hoger aantal rapportages
vanwege de bekende onvolkomenheden in de bedrijfsvoering van de RUD Drenthe.
Inmiddels is de organisatie in control en in staat om middels tussentijdse monitoring
betrouwbare prognoses af te geven.
Bij het opstellen van de P&C-cyclus voor 2020 is daarom – conform de uitspraak van
het algemeen bestuur van 8 april 2019 - uitgegaan van het weer terugbrengen van het
aantal rapportages naar de in de financiele verordening opgenomen rapportages.
E.e.a. is besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 november jl.
Het db lid H. Lammers zag het terugbrengen van het aantal rapportages t.o.v. het jaar
2019 als te vroeg en daarom ongewenst. Besloten is om dit voorstel voor te leggen ter
besluitvorming aan de ab leden op 16 december
De onderstaande data voor de bestuursvergaderingen zijn gepland n.a.v. de
voorgestelde tijdlijn, zie de bijlage.
De rapportages hebben een afwijkende termijn t.o.v. het jaar 2019.

In het ab is aangegeven dat het terugbrengen van de rapportage rust brengt in de
organisatie. Bovendien geeft een rapportage over de eerste korte periode weinig
relevante informatie.
De raden en staten zullen in 2020 twee maal in een gezamenlijke bijeenkomst
geïnformeerd worden.
Het vastgestelde jaarprogramma 2020 en de rapportages in 2020 worden naar de
colleges verzonden met daarin het advies om deze door te sturen naar de raden en
staten.
Natuurlijk wordt het bestuur tussentijds actief geïnformeerd mocht dat nodig zijn. Ook
in 2020 zal de RUD tweewekelijkse individuele rapportages blijven sturen aan de
accounthouders van alle deelnemers.
Na overleg in een werkgroep vanuit de accounthouders is besloten om betreffende de
rapportages het db het voorstel te doen om de financiële verordening van de
RUD Drenthe te volgen.
Uit de financiële verordening:
Vl. Rapportage en Verantwoording
Artikel 6.
1. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur door middel van twee
tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van de RUD Drenthe.
2. De voorjaarsrapportage over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar wordt
voor 1 juni van het lopend begrotingsjaar aan het Algemeen Bestuur aangeboden.
3. De najaarsrapportage over de eerste acht maanden van het begrotingsjaar wordt aan
het algemeen bestuur aangeboden vóór 1 december van het lopende begrotingsjaar.
4. De inrichting van de tussentijdse rapportages sluit aan bij de indeling van de
begroting.
5. De rapportage gaat ten minste in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en lasten
alsook op de geleverde goederen en diensten. ln de rapportage wordt in ieder geval
aandacht besteed aan afwijkingen van
inkomsten en uitgaven ten opzichte van de begroting.
Bovenstaande houdt in dat er een voorjaars-, najaars-, en twaalfmaandsrapportage
gemaakt gaat worden.
Bovendien is het voorstel vanuit de werkgroep om de integrale rapportages per
gemeente als bijlage te voegen bij de voorjaarsrapportage en de 12 maandsrapportage .
Ab, van 16.00-17.30 op
6 april
29 juni
14 dec
Db voorafgaand aan ab van 15.30-16.00 op
6 april
29 juni
14 dec
Db, van 15.00-16.30 op
16 maart
8 juni
19 oktober
23 nov

Er zullen meerdere informatiebijeenkomsten voor raden en staten worden
georganiseerd. Op 8 januari is de eerste gepland waarin o.m. de kadernota 2021 wordt
toegelicht.
Motivatie
Bijlagen
Communicatie
persbericht

voorstel RUD Drenthe tijdlijn P&C cyclus 2020 en data bestuursvergaderingen
De vergadermomenten zijn (op herhaald verzoek van de diverse bestuurssecretariaten)
vooruitlopend op besluitvorming in het ab vastgelegd via outlook in de agenda’s van
de leden van het db en ab. Indien het ab anders besluit dan voorgesteld, dan zullen de
vergadermomenten waar nodig worden aangepast.

Besluit:
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 16 december 2019
Voorzitter,

Secretaris

