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Zienswijze op P&C-documenten RUD Drenthe
Geachte heer Otter,
Op 16 april 2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de P&C
documenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten zijn in de raadsvergadering van 4 juli
2019 behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
Zienswijze
De gemeenteraad van Borger-Odoorn heeft besloten een zienswijze in te dienen.
De organisatie is meer financieel in control
Wij zien een forse verbetering van de financiële jaarstukken ten opzichte van 2018.
Ook heeft u vorig jaar hard gewerkt om de ureninzet en productie meer in lijn met elkaar te
krijgen. Waardoor u de bedrijfsvoering steeds meer op orde krijgt. Dit wordt ook geconcludeerd
door de accountant. Naast deze conclusie van de accountant, heeft de accountant ook een aantal
aanbevelingen gemaakt. Wij verwachten dat u deze aanbevelingen oppakt. Wij vragen hierbij
specifieke aandacht voor het terugdringen van het verlofstuwmeer en het ziekteverzuim.
Instemming verlenging extra incidentele deelnemersbijdrage bijdrage voor 2020
In de ontwerp-begroting 2020 geeft u aan dat er structureel te weinig ruimte beschikbaar is voor
de noodzakelijke ontwikkeling. Daarom is voor het jaar 2020 in ieder geval verlenging van de
incidentele 5% extra deelnemersbijdrage noodzakelijk.
Wij willen actief betrokken blijven bij het ontwikkelprogramma
Het ontwikkelprogramma moet op de onderdelen nog verder uitgewerkt worden. Wij gaan er
vanuit dat u ons hierbij actief betrekt. Het doel van het ontwikkelprogramma is te komen tot een
toekomstbestendige en robuuste organisatie. Wij vertrouwen er op dat het ontwikkelprogramma
de hiervoor nodige verbeteringen zal opleveren.
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Voor de financiering van het ontwikkelprogramma maakt u gebruik uw reserves. Dit baart ons
zorgen, omdat u nagenoeg al uw reserves benut. Daarom verwachten wij dat u de kosten
monitort en ons bij eventuele wijzigingen vroegtijdig informeert.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bianca de Rijk. Wilt u bij
de correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Borger-Odoorn,
de griffier,

de voorzitter,

H. van Olst

mr. J. Seton

