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Geachte heer Hoogeveen,
Op 13 april 2017 hebben wij van de directeur RUD namens het dagelijks
bestuur de jaarrekening 2016 en de financiële stukken RUD Drenthe
ontvangen. Deze stukken zijn in de raadsvergadering van 15 juni jl.
behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
De gemeenteraad van Hoogeveen heeft de begrotingswijziging 2017 en
ontwerp program ma begroting 2018 voor kennisgeving aangenomen en
heeft besloten geen zienswijzen in te dienen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad het advies vastgesteld van het college
om de RUD te verzoeken tot verrekening over te gaan van de niet
bestede uren in 2016.
Uit de individuele rapportage derde periode 2016 inclusief jaaroverzicht
laat voor Hoogeveen zien dat de totale urenbesteding door de RUD
78,9% bedraagt.
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In de vergadering van 30 november 2015 van het algemeen bestuur
(AB) zijn er afspraken gemaakt over de financiële consequenties voor de
deelnemers indien in de loop van het jaar blijkt dat de omvang van de
werkzaamheden afwijkt van het individuele uitvoeringsprogramma van
die deelnemer. Er is besloten om afwijkingen op het
uitvoeringsprogramma van een opdrachtgever binnen een bepaalde
bandbreedte niet te gaan verrekenen om extra administratieve lasten zo
veel mogelijk te voorkomen. Er wordt niet tot verrekening over te gaan
indien wordt voldaan aan de volgende randvoorwaarden:
•
De afwijking(en) van de productie kunnen binnen de bezetting
(capaciteit en deskundigheid) worden opgevangen én
•
De financiële afwijking(en) kunnen binnen de begroting worden
opgevangen én
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De financiële afwijking per opdrachtgever is kleiner dan 25% van
de jaarbijdrage, met een maximum van € 100.000,-.
De eventuele verrekening per opdrachtgever wordt bepaald op
basis van de jaarrekening of eerder als daarvoor aanleiding is.
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, zal wel
over worden gegaan tot verrekening. Hierbij wordt het uurtarief
uit de begroting 2016 gehanteerd. Voor extra opdrachten die niet
in het uitvoeringsprogramma van een opdrachtgever zijn
opgenomen, worden vooraf afspraken gemaakt over de bijdrage.

Aangezien voor Hoogeveen sprake is van een forse onderbesteding
vragen wij de RUD tot verrekening over te gaan. Met het aantal van
2460 niet bestede uren maal uurtarief a € 80,10 bedraagt het te
verrekenen bedrag €197.046.
Bovenstaande staat los van het onlangs verkregen signaal over de
financiële situatie van de RUD in 2017.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief
vermelden?
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