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Geacht bestuur,
Op 20 oktober heeft u ons een brief gestuurd over de resultaten en de vervolgprocedure “integraal
onderzoek naar organisatie en financiën RUD Drenthe”. In deze brief verzocht u tevens om een
begrotingswijziging 2017 voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.
De gemeenteraad van Aa en Hunze heeft in de vergadering van 23 november 2017 besloten om de
volgende zienswijze in dienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2017.
De gemeenteraad is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek en is van mening dat er
reden is tot grote zorg. De informatieavond voor raads- en statenleden heeft de vragen en zorgen
zeker niet weggenomen. We constateren dat het onderzoek er echter wel toe heeft geleid dat we nu
een beter en scherper inzicht hebben en dat daarmee een belangrijke stap is gezet. De
gemeenteraad heeft op dit moment onvoldoende zicht op het vervolgproces en wil op korte termijn
meer zicht hebben op het vervolgproces om zo zijn controlerende taak uit te kunnen voeren. De
gemeenteraad wil inzicht en betrokkenheid bij de te nemen vervolgstappen. Hiervoor verzoeken wij
om een reactie van het Dagelijks Bestuur waarin wordt aangegeven hoe het vervolgproces eruit ziet,
op welke momenten wij rapportages mogen ontvangen over de voortgang en welke rol de
gemeenteraden daarin hebben.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer M. van den Berg, hij is te bereiken op
telefoonnummer (0592) 26 78 93.
Met vriendelijke groet.
Het college van de gemeente Aa en Hunze,

mevrouw mr. M. Tent
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