Agendapunt …
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
6 april 2020

Datum: 20-03-2020
Opsteller: R.P.N. van der Zanden
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe
Openbaar: ja

Onderwerp

Ontwerp-begrotingswijziging RUD Drenthe 2020

Gevraagd besluit:
1. De ontwerp-begrotingswijziging 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.
Inleiding

Met deze begrotingswijziging wordt een aantal begrotingswijzigingen technisch
verwerkt in de lopende begroting.

Motivatie

1.1 De begrotingswijziging is de technische, financiële verwerking van de Jaarstukken
2019
In deze begrotingswijziging 2020 zijn ten opzichte van de eerder vastgestelde
begroting 2020 de volgende mutaties verwerkt:
-

-

-

De effecten van de jaarrekening 2019 op het nog beschikbare deel van het
totale ontwikkelbudget .
De gewijzigde financiering van de BRZO-taken betekent een verlaging van de
deelnemersbijdrage van de Provincie Drenthe. Daartegenover staat een
verhoging van de extra projecten.
De personele begroting is aangepast op het jaarprogramma 2020 en het in
eigen beheer nemen van de taken die eerder in de Packagedeal waren
opgenomen.
De begroting van de bedrijfsvoeringskosten is aangepast vanwege het in eigen
beheer nemen van taken die eerder in de Packagedeal waren opgenomen.
Verder zijn een aantal overige kosten aangepast op basis van de werkelijke
kosten 2019.

De wijzigingen hebben voor de deelnemersbijdrage alleen gevolgen voor de Provincie
Drenthe. Voor de overige deelnemers hebben de wijzigingen geen gevolgen.
2.1 De GR geeft aan dat een zienswijzenprocedure niet hoeft voor begrotingswijziging
zonder verhoging deelnemersbijdrage
In artikel 25 lid 6 GR is opgenomen dat indien er begrotingswijzigingen zijn, die niet
leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage, dit niet voorgelegd hoeft te
worden aan Provinciale staten en de raden van de deelnemers. Nu er alleen sprake is
van een verlaging van de deelnemersbijdrage voor de provincie wordt voldaan aan dit

artikel uit de GR.
Op basis van de GR moet het dagelijks bestuur de begrotingswijziging wel ter
vaststelling inbrengen bij het algemeen bestuur, maar in dit geval kan dat zonder
raadpleging van de gemeenteraden en Provinciale Staten.
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