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Geacht bestuur,
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 zijn de concept Begrotingswijziging 2019, de ontwerp
Begroting 2020 en het Ontwikkelprogramma 2019-2020 van de Gemeenschappelijke Regeling
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) in Aa en Hunze aan de orde geweest. De gemeenteraad
van Aa en Hunze heeft besloten om een zienswijze in te dienen.
De raad van Aa en Hunze wil u de volgende aandachtspunten meegeven:
Het is goed om te zien dat de RUD Drenthe afgelopen jaar meer grip heeft gekregen op de
productie en een beter inzicht in de (financiële) bedrijfsvoering;
Het hoge ziekteverzuim is zorgelijk, het is belangrijk dat het ontwikkelprogramma op dit punt
verbetermaatregelen laat zien;
Wij hechten er veel waarde aan dat de basis op orde komt met het uitvoeren van het
ontwikkelprogramma. Wij gaan er van uit dat de RUD Drenthe vanaf 2021 een
toekomstbestendige en robuuste organisatie is. Wanneer blijkt dat hiervan geen sprake is
dan verwachten wij dat u ons tijdig op de hoogte stelt zodat (bij)sturing mogelijk is.
De ontwikkelingen van de RUD Drenthe volgen wij met een positief kritische houding. Wij zien de
toekomst, op basis van de ingeslagen weg, met vertrouwen tegemoet.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. van den Berg, hij is te bereiken op
telefoonnummer (0592) 26 78 93.
Met vriendelijke groet.
De raad van de gemeente Aa en Hunze,

de heer T. Baas
burgemeester
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