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Geachte mevrouw Heidekamp,
In de commissie Ruimte en Groen van 12 maart 2020 is gesproken over de kaderbrief 2021
van de RUD Drenthe.
Het plan was om dit op 26 maart a.s. voor te leggen aan de raad ter besluitvorming. Omdat
dit laatste nu niet het geval is, sturen we u deze brief.
Bespreekstuk
Op basis van de bespreking in de commissie is geconcludeerd dat, op verzoek van meerdere
fracties, het onderwerp een bespreekstuk is geworden. Vorige week is daarom, gezien de
maatregelen ter beheersing van het coronavirus, besloten dat de raad aanstaande
donderdag 26 maart alleen vergadert over hamerstukken en een paar rechtstreekse
onderwerpen. Dat betekent dat uw kaderbrief niet op de agenda staat.
Inmiddels is de keuze gemaakt om de raadsvergadering van aanstaande donderdag uit te
stellen.
De bespreekpunten, waaronder uw kaderbrief, komen in een latere vergadering op de
agenda. Dat betekent dat u van de raad van Midden-Drenthe op dit moment nog geen
reactie tegemoet kunt zien op de kaderbrief 2021.
In afwachting van die definitieve besluitvorming wil ik wel de opmerkingen die zijn gemaakt
in de commissievergadering aan u doorgeven.
Daarbij verwijs ik voor meer details naar de vergadering van 12 maart van de commissie
Ruimte en Groen, die u kunt beluisteren via onze website. Het betreft agendapunt 12.
Opmerkingen fracties
Verschillende fracties uiten zorgen over uw financiële situatie. Ze geven aan dat uw
weerstandsvermogen en reserves ontoereikend lijken te zijn om toekomstige financiële

KvK 01182848
BTW 806300449B.01

E-mail nota’s
IBAN

factuur@middendrenthe.nl
NL10BNGH0285078712

nadelen op te vangen. Ze missen daarin uw aanpak om dit op te lossen. Er is sprake van
meerdere onzekerheden en (beleids)risico’s, waarbij onvoldoende duidelijk is hoe u
daarmee omgaat. Daarnaast maken ze zich zorgen over uw organisatie. U moet daarbij
denken aan het ziekteverzuim en het zaaksysteem.
Evaluatie
Naast de inhoudelijke reactie op de Kaderbrief 2021 hebben meerdere fracties aangegeven
behoefte te hebben om de werking van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe te
evalueren.
Ik hoop dat u spoedig via de contactpersoon van de Gemeenschappelijke Regeling voor onze
Gemeente het definitieve besluit kunt ontvangen. Hopelijk biedt dit voorlopige standpunt u
enig inzicht in de discussie in de commissie Ruimte en Groen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nynke de Vries-Rintjema,
raadsadviseur/plv. griffier, te bereiken op maandag tot en met donderdag via
telefoonnummer (0593) 53 92 90 of via het mailadres
t.g.devriesrintjema@middendrenthe.nl .
Met vriendelijke groet,

T.G. de Vries-Rintjema
commissiegriffier
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