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Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2018, begroting 2019 en ontwerpbegroting 2020 RUD

Geachte mevrouw Heidekamp,
In de raadsvergadering van 4 juli 2019 zijn de jaarrekening 2018, de wijziging van de begroting 2019
en de ontwerpbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) door de
gemeenteraad van Assen besproken.
Het bestuur van de RUD heeft de raden verzocht hun zienswijze in te dienen op alle toegestuurde
stukken (dus ook op de jaarstukken 2018). Dit vanwege de sterke onderlinge samenhang van de
stukken en de eerder door de raden ingebrachte zienswijzen.
Omdat er zichtbaar stappen zijn gemaakt in de ontwikkeling van de RUD om het beoogde
jaarprogramma te realiseren en omdat het financieel resultaat kan worden opgevangen heeft de raad
besloten om geen zienswijze met betrekking tot de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018 in te dienen.
Op de begrotingswijziging voor 2019 dient de raad van Assen evenmin een zienswijze in.
Op de begroting 2020 van de RUD dient de raad van Assen de volgende zienswijze in:
• wij stemmen in met de begroting inclusief de extra incidentele bijdrage van 5% voor het
Ontwikkelprogramma;
• daarbij beschouwen wij de bijdrage daarvoor (€ 685.491; bijdrage Assen € 41.129)
nadrukkelijk als een incidentele bijdrage;
• de raad zal het college opdragen de RUD kritisch te blijven volgen en vooral aandacht te
besteden aan: ziekteverzuim, productie en (financiële) bedrijfsvoering;
• daarnaast dient de RUD de raad te informeren over prognoses omtrent de voortgang en
effecten van het voorgestelde Ontwikkelprogramma.
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