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Z.221983/D.365480
Geachte heer Otter,
Op 23 juli 2020 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks
bestuur de aanbiedingsbrief met gevraagde zienswijzen ontvangen voor
de verrekensystematiek en aanpassing deelnemersbijdragen begroting
2020 en 2021. Deze aanbiedingsbrief met gevraagde zienswijzen is in de
raadsvergadering van 10 september jl. behandeld. In deze brief
informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
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De gemeenteraad van Hoogeveen heeft besloten om in te stemmen met
de nieuwe verrekensystematiek en aanpassing van de bevoorschotting
2020 en aanpassing deelnemersbijdrage 2021. De nieuwe
uitgangspunten voor verrekenen zijn helder en liggen in lijn met de
gedachte van het cafetaria-model, er wordt afgerekend op basis van
daadwerkelijke inzet. Daarnaast zien we dat de gemeenten en provincie
de afgelopen jaren steeds meer zijn gaan betalen maar daar minder voor
hebben teruggekregen. Dit doordat de gevraagde productie door het
hoge ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt niet gerealiseerd kon
worden. Wij verwachten van de RUD dat met de nodige stappen die nu
zijn gezet binnen de organisatie en het ontwikkelprogramma de
productie en de personele inzetbaarheid in lijn komt met wat door de
deelnemers gevraagd wordt. Los daarvan willen wij als gemeente
inzetten op een afname van het aantal uren in 2021 en verder om de
kostenstijging te neutraliseren. De financiële positie van de gemeente
dwingt tot het maken van keuzes en vraagt om kritisch te kijken naar de
afname van het aantal uren.
Tot slot heeft de gemeenteraad voor de verrekening over de jaren 2018
en 2019 besloten een zienswijze in te dienen en te kiezen voor scenario
3. Bij het verrekenen op deze wijze wordt namelijk betaald voor wat je
krijgt en doet in die zin recht aan een eerlijke bijdrage aan de RUD voor
iedere deelnemer. Voor Hoogeveen betekent dit een te ontvangen
bedrag van € 121.361 voor de jaren 2018 en 2019.
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Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief
vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens de^erfteenteraad,

Cindy Elk n
griffier
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