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Concept verslag algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 6 april 2020
1.

Opening

2.

Ter vaststelling

Vaststelling van de agenda
Agendapunt 6b en c worden in omgekeerde volgorde behandeld.

3.

Ter kennisname

Mededelingen en ingekomen
-Stand van zaken RUD Drenthe ivm Corona crisis
Ivm corona crisis hebben de accounthouders en de ab leden een bericht ontvangen
“Het Coronavirus en de Dienstverlening van de RUD Drenthe”.
Als aanvulling op deze memo deelt de directeur mee dat er een vraag vanuit de VRD is
om extra inzet van de BOA’s en toezichthouders t.a.v. de noodverordening i.v.m.
Corona. Er is een lijst met beschikbare BOA’s en toezichthouders aangeleverd. Van
daadwerkelijke inzet is nog geen sprake geweest.
Er zijn op dit moment geen Corona zieken bij de RUD Drenthe. Wel zijn er inmiddels 3
medewerkers hersteld van (vermoedelijk, want niet getest) Corona.
-Klaas Sietse van der Wal licht de tussenstand van de productie per 22 maart toe.
De conclusie van die tussenstand is dat de productie op schema ligt, onzeker is wat het
effect zal zijn van de Corona maatregelen.
Het valt Jan Schippers (Midden-Drenthe) op dat het aantal uren voor administratieve
ondersteuning hoog is. Klaas Sietse legt uit dat ervoor gekozen is om administratieve
taken bij de front office neer te leggen vanwege de kwaliteit, uniforme werkwijze en
het ontlasten van de vakmedewerkers. Het is geen optie gebleken om de tijdregistratie
op de afzonderlijke projecten te schrijven. Een optie om een gemiddeld aantal uren per
zaak te laten schrijven wordt onderzocht.
Het ziekteverzuim is in de gepresenteerde tussenstand 10%; op de vraag van Jaap van
der Haar (Meppel) waarom dat zo hoog is verklaart Klaas Sietse dat hierin
seizoensinvloeden zitten. Het kan bij een normaal verloop gedurende de rest van het
jaar nog op het in de jaarprogrammering berekende gemiddelde van 8% op jaarbasis
komen..
Het percentage waarmee in 2020 gewerkt wordt is 8% ziekteverzuim. Karin Dekker
(Assen) vraagt waarom de begroting van 2021 is gebaseerd op 6%. Marjan Heidekamp
(directeur) legt uit dat dit een reële inschatting is en i.o.m. de bedrijfsarts tot stand is
gekomen. De reden is dat het werkgerelateerde verzuim daalt en er gerekend wordt
met een gewogen meerjaren ziekteverzuim i.v.m. de leeftijdsopbouw.
Bij de 4 maandsrapportage zal uitgebreider aandacht zijn voor de stand van zaken.
Ingekomen:
Reacties op de kaderbrief 2021 van de gemeenten:
Assen
Meppel
Midden-Drenthe (concept)
Hoogeveen
Noordenveld
Tynaarlo (concept)
Het ab vraagt het db antwoord te geven aan bovengenoemde gemeenten.
Bij de aanbiedingsbrief van de ontwerpbegroting 2021 wordt een bijlage met daarin de
samenvatting van de reacties gevoegd.
I.v.m. de termijn voor zienswijzen voor de raden en staten zullen de stukken t.a.v. de
begrotingswijziging z.sm. verzonden worden aan de colleges.
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4.

Ter vaststelling

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur
d.d. 16 december 2019
Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab
Het ab stelt het verslag en de besluitenlijst vast.

5.

Ter vaststelling

Governance RUD Drenthe
Bijlage: agendapunt ab 6-4-20 governance RUD Drenthe rvo
Het ab gaat akkoord met het voorstel tot opheffing van de raad van opdrachtgevers en
dat de ambtsgroep gemeentesecretarissen van Drenthe als klankbord gebruikt kan
worden en bij opschaling fungeert als commissie van advies als bedoeld in artikel 19
GR en artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen.
Gerrie Hempen-Prent (De Wolden) vraagt om de voorzitter van het
accounthoudersoverleg ook te betrekken bij de voorbereiding van de
bestuursvergaderingen. Het ab is akkoord.
De raden en staten zullen op verzoek van Hans Kuipers geïnformeerd worden over de
opheffing van de rvo in deze vorm en dat de gr op dit punt uiterlijk 31-12-2021
aangepast zal worden.

6A.

Ter vaststelling

Financiën
A.1. Jaarstukken 2019
Bijlagen:
-agendapunt AB jaarstukken
- concept Jaarstukken RUD Drenthe 2019
-concept aanbiedingsbrief colleges
-accountantsverslag controle jaarrekening RUD Drenthe 2019
De auditcommissie heeft geen reden tot opmerkingen. Het accountantsverslag is
duidelijk; de jaarstukken zien er prima uit en het blijkt dat de RUD Drenthe financieel
in control is. Aandachtspunten zijn het hoge ziekteverzuim en het lage
weerstandvermogen.
De auditcommissie adviseert om de jaarstukken conform vast te stellen.
Jaap ter Haar (Meppel) vraagt om met elkaar in gesprek te gaan over het
weerstandsvermogen en vraagt om een voorstel vanuit het db.
Hans Kuipers (Provincie) vraagt om in de aanbiedingsbrief toe te voegen dat specifiek
de verschuiving van zwaardere naar lichtere categorieën toezicht onvoldoende inzicht
geeft in de milieurisico’s voor het bestuur.
Op de vraag van Jeroen Westendorp (Noordenveld) antwoordt Ron van der Zanden dat
er na mutatie met het negatieve rekeningresultaat van 2019 nog 16 k in de reserve zit.
Het voorstel om het rekeningresultaat ten laste te brengen van de reserve is dus
feitelijk nog wel uitvoerbaar.
Het ab besluit conform de gevraagde besluiten.
A.2. Stand van zaken verrekening en principes verrekensystematiek
Bijlagen:
- Agendapunt verrekensystematiek RUD AB versie 3
-Memo uitgangspunten verrekensystematiek RUD Drenthe 1 april 2020

Concept verslag en besluitenlijst algemeen bestuur RUD Drenthe 6 april 2020

3

De voorzitter deelt mee dat het document wegens tijdsnood niet in het db is
besproken.
Dit ab kan benut worden om bestuurlijk de gevoelens te peilen en te horen hoe de
bestuurders erin zitten.
Over het algemeen zijn de ab leden het eens met de uitgangsprincipes uit de memo.
Besloten wordt dat de ab leden een reactie naar Marjan Heidekamp mailen. Vervolgens
zal door de leden van het eigenarenoverleg een concreet voorstel gemaakt worden en
voorgelegd worden in de volgende ab vergadering.
6B.

Ter vaststelling

B. Ontwerpbegroting 2021 e.v.
Bijlagen:
- 03-03-2020 db agendapunt 16 maart Begroting 2021
- 24-02-2020 Concept Ontwerp begroting 2021
-concept Aanbiedingsbrief begroting 2021
Jeroen Westendorp (Noordenveld) vraagt op basis van de zienswijze vanuit zijn raad
om de toezegging van de RUD dat er een verbeterplan t.a.v. het
ziekteverzuimpercentage komt. Marjan Heidekamp deelt mee dat er een verbeterplan
verzuim is.
Erwin Slomp deelt mee dat de gemeente Hoogeveen de raad zal adviseren tot
zienswijze betreffende de indexering, dit geldt niet voor loonstijging volgens de cao.
Het algemeen bestuur stemt in met de ontwerp begroting 2021 en met het voorleggen
daarvan aan de raden en staten.
Een samenvatting van de reacties op de kaderbrief 2021 en de antwoorden daarop van
de RUD wordt als bijlage bij de aanbiedingsbrief gevoegd.

6C.

Ter vaststelling

C. Begrotingswijziging 2020
Bijlagen:
-agendapunt ab Begrotingswijziging 2020
-begrotingswijziging RUD Drenthe 2020
Het ab stelt de begrotingswijziging 2020 conform vast.

7.

Ter informatie

Stand van zaken ontwikkelprogramma RUD Drenthe
Bijlagen:
Agendapunt stand van zaken ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020
uitvoering 2020
versie 04 Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020 Uitvoering 2020
De voorzitter deelt mee dat er voorbereidingen getroffen worden over een bestuurlijke
voorlichting over met name de majeure projecten, te weten risico gericht toezicht,
lokatiebestand op orde en de digitale aanlevering. Er zal een aparte db bijeenkomst
over belegd worden.
Gerrie Hempen-Prent vraagt naar de stand van zaken evaluatie Drentse maat. Frans
van der Veen (voorzitter eigenarenoverleg) legt uit dat een deel van het
eigenarenoverleg in voorbereiding is om een opdracht tot evaluatie voor te leggen aan
het db.
Marjan Heidekamp deelt desgevraagd mee dat de activiteiten in de planning van de
projecten in het ontwikkelprogramma op schema liggen .
V.w.b. het lokatiebestand op orde is het streven om voor de zomervakantie het bestand
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op orde te hebben. Dit kan op 29 juni in het ab nader toegelicht worden.
8

Ter vaststelling

Benoeming lid dagelijks bestuur
Bijlage: ab concept besluit benoeming R. Kraaijenbrink als db lid regio noord
Het ab besluit conform tot benoeming in het db van wethouder R. Kraaijenbrink tot
nieuw db lid uit het district noord

9.

W.v.t.t.k.
Henk Doeven kon vanwege technische problemen bij het inloggen niet aan de
vergadering deelnemen.
Per mail heeft hij zijn volgende opmerkingen geplaatst:
“In grote lijnen kan ik instemmen met alle gedane voorstellen. Voor wat betreft de
begroting 2021 wil ik de kaderbrieven die door de andere gemeenten zijn ingediend
onderschrijven. Waarbij de volgende punten van belang zijn:
·
De zorgen over de onzekerheden die zijn opgenomen in de Begroting 2021,
welke gevolgen hebben deze als ze zich voordoen?
·
Aandacht voor het verlagen van het ziekteverzuim
·
Het lage weerstandsvermogen, waardoor beperkte financiële speelruimte
aanwezig is
·
De lagere productiviteit en het invoeren van risicogericht werken vergt een
aanpassing van de organisatie. Kan dit binnen de gestelde budgetten en
krijgen we dan de gewenste kwaliteit en kwantiteit geleverd?
Ik ga ervan uit dat bovengenoemde punten meegenomen worden in de begroting 2021
en dat hier aandacht voor is.”
In de samenvatting van de reacties op de ingediende zienswijzen op de kaderbrief
2021 is op al deze aspecten ingegaan.

10.

Sluiting

Volgend vergadering van het algemeen bestuur van 16.00-17.30 op
29 juni
14 dec
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Concept besluitenlijst algemeen bestuur RUD Drenthe 6 april 2020
Open
baar

Onderwerp

Gevraagd besluit

Opmerkingen/
Besluit ab

1.

ja

Opening

2.

ja

Vaststelling van de agenda

Ter vaststelling

3.

ja

Mededelingen en ingekomen
-Stand van zaken RUD Drenthe ivm
Corona crisis
Bijlage: ab 6-4-2020 coronavirus en
continuïteit Dienstverlening RUD
Drenthe
(nazending)

Ter kennisname

Ter kennisgeving aangenomen

communicatie

Ingekomen:
Reacties op de kaderbrief 2021 van de
gemeenten:
Assen
Meppel
Hoogeveen
Noordenveld
Tynaarlo (concept)
Midden Drenthe (concept)
4.

ja

Verslag en besluitenlijst van de
vergadering van het algemeen
bestuur
d.d. 16 december 2019
Bijlage: concept verslag en
besluitenlijst ab

Ter vaststelling
concept verslag en besluitenlijst ab d.d.
16 december 2019

Conform vastgesteld

www.ruddrenthe.nl

5.

ja

Governance RUD Drenthe
Bijlage: agendapunt ab 6-4-20
governance RUD Drenthe rvo

Gevraagd besluit:

Conform besloten

www.ruddrenthe.nl
besluit ter kennisgeving aan
de ambtskring te sturen

1. in te stemmen met de opheffing
van de raad van
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opdrachtgevers zoals deze
ingesteld is vanaf de oprichting
van de RUD Drenthe op grond
van artikel 19 en 20 van de
gemeenschappelijke regeling

2. akkoord te gaan met het
voorstel dat de ambtsgroep
gemeentesecretarissen van
Drenthe als klankbord gebruikt
kan worden en bij opschaling
fungeert als commissie van
advies als bedoeld in artikel 19
GR en artikel 24 Wet
gemeenschappelijke
regelingen.
3.

6A.

ja

in te stemmen met uitstel van
aanpassing van de GR artikelen
19 en 20 totdat meerdere
wijzigingen daartoe aanleiding
geven

6A.1.
Gevraagd besluit:
A.1. Jaarstukken 2019
1. Vaststellen van de jaarstukken
Bijlagen:
2019
-agendapunt AB jaarstukken
2. Het jaarrekeningresultaat vast
- concept Jaarstukken RUD Drenthe
te stellen op negatief € 25.617
2019
en dit ten laste te brengen van
-concept aanbiedingsbrief colleges
de algemene reserve
-accountantsverslag controle
3. Ten aanzien van de
jaarrekening RUD Drenthe 2019
afwijkingen tussen de betaalde
en geleverde inzet, in
A.2. Stand van zaken verrekening en
afwachting van besluitvorming
Financiën
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Jaarstukken:

6A.1: Conform besloten

6A.2: Hierover wordt geen besluit genomen.
Besloten wordt dat de ab leden een reactie naar
Marjan Heidekamp mailen. Vervolgens zal door
de leden van het eigenarenoverleg een concreet
voorstel gemaakt worden en voorgelegd worden
in de volgende ab vergadering.
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www.ruddrenthe.nl
-naar de colleges met
verzoek om doorzending
aan de raden en staten
-verzending naar BZK

principes verrekensystematiek
hierover, vooralsnog niet over
Bijlagen:
te gaan tot verrekening.
-agendapunt verrekensystematiek RUD
4. De jaarstukken 2019 toe te
Drenthe
zenden aan de colleges van de
- Memo uitgangspunten
deelnemers.
verrekensystematiek RUD Drenthe (d.d.
1 april 2020)
6A.2.
Gevraagd besluit:

•

•

•

•

In te stemmen met de
uitgangspunten voor
verrekening, zoals
verwoord in de bijgevoegde
memo (d.d. 1 april 2020);
Het eigenarenoverleg de
opdracht te geven een
voorstel uit te werken voor
de wijze waarop
improductieve uren
betrokken worden bij de
verrekening;
Tot financiële verrekening
tussen de deelnemers over
te gaan op basis van het
verschil tussen betaalde
uren en gerealiseerde uren.
De financiële verrekening
voor het eerst te laten
plaatsvinden begin 2021 op
basis van de betaalde en
gerealiseerde uren in 2018,
2019 en 2020.
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6B.

ja

B.
Ontwerpbegroting 2021 e.v.
Bijlagen:
- 03-03-2020 db agendapunt 16 maart
Begroting 2021
- 24-02-2020 Concept Ontwerp
begroting 2021
-concept Aanbiedingsbrief begroting
2021

Gevraagd besluit:
1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2021 op basis van
de volgende uitgangspunten:
a. de uitgangspunten van de
begroting 2020;
b. de 5% incidentele extra
deelnemersbijdrage, die
voor 2018, 2019 en 2020
gold is komen te vervallen;
c. het gewogen indexcijfer
door toepassing van de
index loonvoet sector
overheden en de
prijsindex netto materiële
overheidsconsumptie;
d. de meerjarig indicatief
vastgestelde
deelnemersbijdrage op
basis van de Drentse Maat
2016;
e. een verlaging van de
productiviteitsnorm van
1.360 naar 1.330 uur per
FTE vanwege een
verhoging van het
ziekteverzuimpercentage
van 4% naar 6%.

1.
2.
3.

Conform besloten
Conform besloten
Conform besloten

2. de ontwerp-begroting
2021voor zienswijzen voor
te leggen aan de raden en
staten.
3. na de zienswijzenprocedure
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de begroting 2021 ter
vaststelling voor te leggen
aan het algemeen bestuur
van 29 juni 2020.

6C.

ja

C.
Begrotingswijziging 2020
Bijlagen:
-agendapunt ab Begrotingswijziging
2020
-begrotingswijziging RUD Drenthe
2020

Gevraagd besluit:
1. De ontwerpbegrotingswijziging 2020
vaststellen.
2. Deze begrotingswijziging niet
voor zienswijzen naar de
deelnemers te zenden op
grond van het bepaalde in
artikel 25lid 6 GR, omdat het
een technische
begrotingswijziging betreft
zonder verhoging van
deelnemersbijdragen.

Conform besloten

7.

ja

Stand van zaken
ontwikkelprogramma RUD Drenthe
Bijlagen:
Agendapunt stand van zaken
ontwikkelprogramma RUD Drenthe
2019-2020 uitvoering 2020
versie 04 Ontwikkelprogramma RUD
Drenthe 2019-2020 Uitvoering 2020

Kennis nemen van het
ontwikkelprogramma RUD Drenthe
2019-2020 Uitvoering 2020

Ter kennisgeving aangenomen
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8.

Ja

Benoeming lid dagelijks bestuur
Bijlage: ab concept besluit benoeming
R. Kraaijenbrink als db lid regio noord

9.

ja

W.v.t.t.k.

10.

ja

Sluiting

Gevraagd besluit:
Benoeming van wethouder R.
Kraaijenbrink tot nieuw db lid uit
het district noord
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