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Geachte mevrouw Heidekamp,
Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen
we op 15 april 2019 uw conceptbegrotingswijziging 2019 en conceptbegroting 2020. De
documenten geven ons een beeld van de financiën en het beleid van uw organisatie voor
2018 en 2019.
Behandeling in de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft bij uw begroting een advies van ons college van burgemeester en
wethouders ontvangen.
We hebben uw begroting inhoudelijk behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2019. De
behandeling geeft ons een aanleiding om een zienswijze op uw begroting te geven. Wij
vragen wij uw aandacht voor het volgende:
Financiële risico's

Wij stellen vast dat u in navolging van 2018 en 2019 ook voor 2020 een verhoging van de
deelnemersbijdrage vraagt. De gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport
van Seinstravandelaar en zijn bestemd om het ontwikkelprogramma te bekostigen.
Het ontwikkelprogramma biedt ons een helder inzicht in de activiteiten, die u in 2019 en
2020 gaat uitvoeren om de basis op orde te krijgen. Wij worden graag meegenomen in dit
proces, dat er voor zorgt dat de RUD de zaak weer onder controle krijgt
Wij constateren wel dat de kosten voor het programma fors hoger uitvallen dan de eerder
door Seinstravandelaar (indicatief) genoemde€ 1, 73 miljoen. Dit baart ons zorgen. Temeer
omdat u voor de financiering nagenoeg al uw reserves benut. Daarom verzoeken wij u
nadrukkelijk de kosten te monitoren en ons hierover inzage te geven.
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Binnen uw organisatie is de financiële ruimte nu verdwenen om tegenvallers op te vangen.
In uw documenten geeft u nu al aan dat er opnieuw financiële risico's gelopen worden,
bijvoorbeeld ten aanzien van het zaaksysteem LOS, het hoge ziekteverzuim en de eventuele
frictiekosten in het kader van de Strategische Personeelsplanning. Mocht hiervan sprake zijn
dan gaan wij ervan uit dat wij ruim op tijd op de hoogte worden gesteld, met een duidelijke
onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Het verdwijnen van de financiële ruimte klemt te meer, daar in de begroting niet is
aangegeven hoe de reserves op (korte) termijn weer voldoende worden aangevuld.
Daarover worden we graag op korte termijn geïnformeerd.
Voor het overige verwijzen wij u naar onze reactie van 28 maart 2019 op uw Kaderbrief.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der Veen, beleidsmedewerker
van de afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 0593-539210 of via het mailadres
f.vanderveen@middendrenthe.nl.
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