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Rapportage RUD Drenthe eerste twee maanden 2019

Gevraagd besluit:
1. Kennis nemen van de rapportage over de eerste twee maanden van de RUD
2. Besluiten of de rapportage al dan niet wordt verzonden naar de raden en de staten
3. De cijfers tim medio april op 7 mei te presenteren in de raads- en statenbijeenkomst
Inleiding

Motivatie

De P&C-cyclus 2019 van de RUD voorziet in een rapportage over de eerste 2 maanden
van het jaar. In de voorgaande jaren is pas voor de eerste keer gerapporteerd na
3 maanden. Het rapporteren over de eerste 2 maanden heeft als voordeel dat eventuele
bijzonderheden nog mee kunnen worden genomen in de conceptbegroting voor het
volgende kalenderjaar.
Verzenden aan raden en staten
In 2018 zijn de kwartaalrapportages

van de RUD doorgezonden aan de raden en staten.
Dit naar aanleiding van de vraag van de raden en staten om met het oog op de
achterblijvende productie goed geïnformeerd te blijven. De vraag is of deze lijn
gecontinueerd gaat worden door ook deze rapportage op deze wijze te verzenden.
De stukken van het AB, dus ook deze rapportage, zijn via de website van de RUD hoe
dan ook openbaar.
Op 7 mei is er een raads- en statenbijeenkomst. Een optie is om de cijfers tot en met
medio april op 7 mei te presenten in deze bijeenkomst.
Bijlagen

-

Rapportage RUD Drenthe 2019 eerste twee maanden 2019

Communicatie
persbericht

Besluit:
Het ab heeft kennis genomen van de rapportage over de eerste twee maanden van de RUD.

Het ab besluit om de rapportage rechtstreeks vanuit de RUD naar de raden en staten te verzenden. En
voegt het besluit toe om de rapportages in het vervolg weer volgens de gebruikelijke lijn via de colleges
toe te zenden.
Het ab stemt in met het voorstelom de cijfers tim medio april op 7 mei te presenteren in de raads- en

statenbijeenkomst

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 8 april 2019

h

/7

///

Voorzitter,

f-/f

IJ"

Secretaris,

