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Toezichtregime 2021 RUD

Kenmerk

2020-0000596567
Uw kenmerk

Conform artikel 58 Wet gemeenschappelijke regelingen heeft u mij de jaarstukken
over 2019 en de begroting voor het jaar 2021 gestuurd.
U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken
en de begroting.
Vorig jaar heb ik het volgende opgemerkt:
Uw algemene reserve is, na enkele onttrekkingen, nagenoeg nihil
waardoor ook uw weerstandscapaciteit onvoldoende is om de belangrijkste risico's
eigenhandig het hoofd te bieden. Ik vraag uw aandacht voor het herstellen van de
algemene reserve en/of weerstandscapaciteit.
In de begroting 2021 heeft u de algemene reserve niet op een hoger niveau
gebracht en noemt u het weerstandsvermogen matig. Ik vraag u om, mede op
basis van de uitkomsten van uw onderzoek "Evaluatie RUD Drenthe", in de
begroting 2022 aandacht te hebben voor het verkrijgen van een algemene
reserve en een weerstandscapaciteit op voldoende niveau.
In de begroting 2021 geeft u nog geen inzicht in de vertaling van de komende
omgevingswet voor uw organisatie. Voor de begroting 2022 ga ik ervan uit dat u
het inzicht geeft in de wijzigingen in uw beleids- en uitvoeringspraktijk en de
financiële vertaling daarvan.
De begroting 2021 geeft nog geen inzicht in eventuele gevolgen van de
coronacrisis en maatregelen voor uw organisatie. Ik ga ervanuit dat bij gebleken
impact van corona in het jaar 2021, u de effecten alsnog verwerkt in de begroting
2021. Voor de begroting 2022 ga ik ervan uit dat u het inzicht geeft in eventuele
risico's van de corona crisis en maatregelen op uw beleids- en uitvoeringspraktijk
en de financiële vertaling daarvan.
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Ik heb geconstateerd dat uw begroting structureel in evenwicht is en geen nadere
analyse behoeft. Ik ben daarom van oordeel dat voor 2021 kan worden volstaan
met de repressieve toezichtvorm.
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,

Drs. T. Eikelboom
Hoofd afdeling Regelgeving, Toezicht en Monitoring
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