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Jaarrekening 2016 en financiële stukken RUD

ONS KENMERK

Geacht bestuur,
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 29 juni jl.
behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten een zienswijze in te
dienen op de begroting 2018 en meerjarenprogramma 2019-2021.
De recente financiële ontwikkelingen bij de RUD geven hier aanleiding
toe. Gelezen de benoemde risico's en het inzicht dat de risico's in 2017
waarheid zijn geworden, verzoeken wij de RUD om het ontstane tekort te
analyseren en te onderzoeken hoe deze heeft kunnen ontstaan en het
tekort zoveel mogelijk te beperken.
Op basis van de productiecijfers uit de jaarrekening 2016 in relatie tot de
Drentse Maat, is gebleken dat de kengetallen op een aantal onderdelen
af wijken van de werkelijk besteden uren per product. Daarnaast laat de
jaarrekening voor de niet-Drentse Maat behoorlijke afwijkingen zien in
de urenbesteding per deelnemer. Dit levert ook een behoorlijke afwijking
op ten opzichte van de jaarprogramma's.
De afspraken die zijn gemaakt in de vergadering van 30 november 2015
van het algemeen bestuur rondom verrekening van 25% of meer dan
€100.000 vraagt om een nadere uitwerking. De verrekenmethodiek moet
geen berekenend gedrag van de deelnemers opleveren.
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Wij vragen de RUD hier goed naar te kijken en continue hun rapportage,
inzet en jaarprogramma's van de opdrachtgevers in balans te houden.
Om de toekomstige uitvoeringsprogramma's en rapportages adequaat te
kunnen opbouwen is een gezamenlijke uitwerking over de wijze van
monitoring en evaluatie tussen deelnemers en RUD nodig.
Tot slot is de gemeente De Wolden in overleg met de RUD om
gezamenlijk te onderzoeken of met betrekking tot de melkveehouderijen
deze categorie bedrijven in aanmerking kan komen voor een andere
vorm van toezicht.
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Hierbij valt te denken aan systeemgericht toezicht, waarbij meegenomen
wordt hoe een bedrijf nu zijn certificering heeft behaald in de branche en
welke aanvullende controle door de gemeente en daarmee de RUD
uitgevoerd moet worden. Dan wel waar dit in frequentie kan afnemen.

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?
Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad.
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