Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
29 juni 2020

Datum: 22 juni 2020
Opsteller: R.P.N. van der Zanden
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar
Onderwerp

Vaststelling begroting 2021 met inachtneming van de door de deelnemers ingediende
zienswijzen.

Gevraagd besluit:
1.
2.
3.
4.

Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de begroting 2021
De zienswijzen te betrekken bij de vaststelling van de begroting 2021
Op basis daarvan de begroting 2021 al dan niet gewijzigd vast te stellen
De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de
ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken.

Inleiding

De concept-begroting 2021 zijn in april voor zienswijzen toegezonden aan de
deelnemers.
Op het moment van het opstellen van de agenda waren de meeste zienswijzen nog niet
binnen, waardoor in dit voorstel nog niet inhoudelijk op de zienswijzen kan worden
ingegaan.

Motivatie

3.1 Zienswijzen begroting 2021 nog niet binnen, maar wel betrokken bij de beraadslaging
en besluitvorming
Op moment van schrijven is de zienswijzeprocedure voor de begroting 2021-2024
formeel al afgerond. Deze liep van 7 april tot 2 juni 2020. Bij het aanbieden van de
financiële stukken voor de zienswijzeprocedure hebben wij echter aangegeven alle na
afloop nog ingediende zienswijzen alsnog te betrekken bij uw besluitvorming op 29
juni.
Inmiddels zijn er 3 zienswijzen binnen, waarvan 2 met een definitieve status. Pas in de
week voorafgaand aan uw vergadering van 29 juni komen de definitieve zienswijzen
binnen. Voorafgaand aan uw vergadering zullen wij een totaaloverzicht van alle
ingebrachte zienswijzen aan u doen toekomen met een – mogelijk ter vergadering
mondeling uitgebracht – advies van het dagelijks bestuur hoe daarmee om te gaan.
Zoals gebruikelijk zal uw besluit en de wijze waarop daarbij rekening is gehouden met
de zienswijzen in de aanbiedingsbrief aan de colleges nader worden toegelicht.
Gelet op de late aanlevering van de zienswijzen zullen de leden van het ambtelijke
eigenarenoverleg per mail worden geïnformeerd.

Bijlagen

-

Concept-Begroting 2021, zoals vastgesteld in uw vergadering van 6 april

Communicatie
persbericht

Besluit:
1.

-na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de deelnemers en in ieder
geval voor 1 augustus aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
-via de website

