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Verrekensystematiek RUD Drenthe

Advies Eigenarenoverleg
Het eigenarenoverleg adviseert op basis van een getalsmatige weergave van uitgesproken voorkeuren
voor scenario’s een keuze te maken met betrekking tot verrekening over de jaren 2018 en 2019.
Daarbij wordt uitgegaan van artikel 10 van de GR inzake de besluitvorming.
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen van raden en staten in relatie
verrekensystematiek met betrekking tot aanpassing bevoorschotting 2020, aanpassing
deelnemersbijdrage 2021 en de keuze voor een scenario voor verrekening over 2018 en
2019.
2. Op basis van de ingediende zienswijzen het volgende te besluiten:
a) De bevoorschotting 2020 aan te passen op basis van het verschil tussen betaalde en
gerealiseerde uren.
b) De deelnemersbijdrage 2021 te baseren op het jaarprogramma 2020.
c) De begroting 2020 en 2021 gewijzigd vast te stellen op basis van de geactualiseerde
deelnemersbijdragen.
3. Op basis van de zienswijzen niet te verrekenen over 2018 en 2019 omdat uit de
meerderheid van de ingediende zienswijzen een voorkeur voor scenario 2 wordt
uitgesproken.

Inleiding

In de vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van 29 juni 2020 is
met betrekking tot de verrekensystematiek besloten om:
• In te stemmen met de uitgangspunten voor verrekening, zoals verwoord
in de bijgevoegde memo (d.d. 19 juni 2020);
• Tot financiële verrekening tussen de deelnemers over te gaan op basis
van het verschil tussen betaalde uren en gerealiseerde uren.
• De bevoorschotting voor 2020 daarop aan te passen door uit te gaan van
de urenverdeling conform het jaarprogramma 2020 en ook de
deelnemersbijdragen voor 2021 te baseren op het jaarprogramma 2020.
• Het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020, alsook het
besluit tot aanpassing van de deelnemersbijdrage voor 2021 voor een
zienswijze aan de deelnemers voor te leggen. De nieuwe
verrekensystematiek, inclusief het gekozen voorkeursscenario. wordt

daarbij eveneens voor een zienswijze voorgelegd. Hiervoor wordt één
procedure gevolgd.
Voor het volgende gevraagde besluit wordt een mening gevraagd via de
zienswijzen:
• Voor de verrekening over 2018 en 2019 een keuze te maken uit één van de drie
voorgestelde scenario's. Het ambtelijke eigenarenoverleg heeft geadviseerd voor
de besluitvorming artikel 10 van de GR te volgen.
In dit voorstel worden de uitkomsten van de zienswijzeprocedure aan u
voorgelegd zodat op basis daarvan een definitieve keuze gemaakt kan worden
over het aanpassen van de bevoorschotting en de deelnemersbijdrage voor 2020
en 2021 en de vraag of en in welke vorm wordt overgegaan op verrekenen over
2018 en 2019.

Motivatie

1.1 Nog niet alle raden en staten hebben een zienswijze ingediend
Van de meeste deelnemers is het voorkeurscenario bekend. Nog niet van alle
raden en staten is een officiële reactie ontvangen, behandeling in raden moet
soms nog plaats vinden. Van 2 deelnemers is alleen ambtelijk een
voorkeurscenario doorgegeven die is afgestemd met de portefeuillehouder/het
college.
1.2 De uitgangspunten van de verrekensystematiek worden onderschreven
Uit de zienswijzen blijkt dat de uitgangspunten van de verrekensystematiek
tegemoet komt aan het verzoek van diverse raden om de verrekensystematiek te
actualiseren.
1.3 Aanpassing van bevoorschotting 2020 en bijdrage 2021 wordt onderschreven
Uit de tot nu toe ingediende zienswijzen blijkt dat alle deelnemers zich kunnen
vinden in de aanpassing van de bevoorschotting 2020 en de deelnemersbijdrage
2021.
1.4 De voorkeur voor het al dan niet verrekenen over 2018 en 2019 loopt uiteen
Het Algemeen Bestuur heeft 3 scenario’s voor zienswijze voorgelegd aan de
raden en staten over het al dan niet verrekenen over 2018 en 2019:
• Scenario 1: De jaren 2018 en 2019 worden volgens de oude
verrekensystematiek verrekend.
• Scenario 2: De jaren 2018 en 2019 worden niet verrekend
• Scenario 3: De jaren 2018 en 2019 worden volgens de nieuwe
verrekensystematiek verrekend.
Uit de ingediende zienswijzen en uitgesproken voorkeuren namens de ambtelijk
vertegenwoordigers van de deelnemers blijkt dat voor alle scenario’s voorkeuren
zijn uitgesproken.
1.5 Scenario 2 betreft het voorkeurscenario op basis van de zienswijzen.
De verdeling van zienswijzen voor een scenario is als volgt:
• Scenario 1: 3 deelnemers
• Scenario 2: 8 deelnemers
• Scenario 3: 2 deelnemers

2a De gewijzigde bijdrage over 2020 wordt verrekend bij de maandfacturatie
Deze keuze is in lijn met de eerdere besluitvorming en de ingediende
zienswijzen.
2b De bijdrage in 2021 sluit beter aan bij de geleverde inzet per deelnemer
Deze keuze is in lijn met de eerdere besluitvorming en de ingediende
zienswijzen.
2c In de begroting wijzigt alleen de deelnemersbijdrage ten opzichte van elkaar
2d Niet verrekenen over 2018 en 2019 doet recht aan de zienswijzen
Aangenomen wordt dat ieder AB-lid stemt conform de zienswijze van raad of
staten. Op basis hiervan is sprake van een (ruime) meerderheid voor scenario 2.
Dit betekent de voorkeur om niet over te gaan tot verrekenen over 2018 en 2019.
De keuze om te verrekenen over betreffende jaren volgens de oude systematiek,
maar ook volgens de nieuwe systematiek krijgt slechts beperkt bijval.
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Besluit:

Samenvatting zienswijzen
Zienswijze brieven van:
o Gemeente Tynaarlo
o Gemeente Emmen
o Gemeente De Wolden
o Gemeente Hoogeveen
o Gemeente Midden-Drenthe
o Gemeente Assen
o Gemeente Meppel
o Gemeente Aa en Hunze
o Gemeente Noordenveld
Overzicht financiële gevolgen verrekensystematiek
Uitgangspunten verrekensystematiek
Artikel 10 GR inzake besluitvorming

