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Geachte leden van het algemeen bestuur,

Wij hebben de kaderbrief van de RUD Drenthe voor het jaar 2020 in goede orde ontvangen.
De kaderbrief is besproken in de raadsvergadering van 26 maart jongstleden. We hebben gelezen
en de afgelopen periode uit de diverse rapportage vernomen, dat de ontwikkelingen binnen de RUD
zijn opgepakt. Ook in deze kaderbrief zien we dat de RUD de recente ontwikkelingen als de
omgevingswet en de energietransities, de nodige aandacht krijgen.
We zijn van mening dat oplopende kosten en dus ook de verhoging van de deelnemersbijdragen
niet in evenredigheid staan tot de ontwikkelingen die plaatsvinden. We kijken in dat kader ook uit
naar de evaluatie van de Drentse Maat en de motivering en onderbouwing van de uren ten opzichte
van de geleverde uren en werkzaamheden.
In uw kaderbrief lezen wij eveneens dat u meer risicogericht gaat controleren. Daarmee gaan wij
ervan uit dat het preventief controleren gecontinueerd blijft binnen de financiële kaders die nu
worden gesteld. Het is namelijk van belang dat bedrijven wel het gevoel blijven houden dat ze
gecontroleerd gaan worden, zodat zij zich aan de regels blijven houden. Verder verwijzen wij u
graag naar de gevoerde discussie tijdens de bijeenkomst van de raad van 26 maart 2019.
We zien een nadere onderbouwing van de kosten en zeker de extra incidentele bijdrage graag terug
in de begroting 2020.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via info@gcmeentewesterveld.nl.
Met vripidélijkelgroet.
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