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Z.221987/D.365975
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 24 september jl. behandeld. In deze brief
informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
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De gemeenteraad van De Wolden 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 vanaf nu jaarlijks achteraf
afgerekend op basis van daadwerkelijke inzet. Nu we binnen de RUD
toegaan naar het afrekenen op basis van daadwerkelijke geleverde inzet
heef dit wel tot gevolg dat wij meer moeten gaan betalen. De
achtergrond is helder: we hebben de laatste tijd meer gebruik gemaakt
van de RUD dan we betaald hebben. 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 nu wel 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 sturing houden op de inzet van NietDrentse Maat uren maar ook tijdig door de RUD geïnformeerd worden
over de urenbesteding in relatie tot het jaarprogramma en zo nodig tijdig
door ons kan worden bijgestuurd.
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
2. Hoewel dit scenario afwijkt van het principe van verrekenen vinden wij
dit het meest passend. Voor de jaren 2018 en 2019 vindt er geen
verrekening plaats. Het sluit aan bij de gedachte van solidariteit "we zijn
als deelnemers solidair ten opzichte van elkaar".
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De productie kan per jaar voor de deelnemers fluctueren, maar
gemiddeld genomen krijgen de deelnemers geleverd wat vooraf is
afgesproken.
Er wordt een streep gezet onder het verleden en elke deelnemer start
vanaf 2020 met een schone lei. De oude verrekensystematiek laat zien
dat de voorwaarden niet correct zijn en verrekening op deze wijze niet
wenselijk is. Bij scenario 3 is de bijzondere situatie dat met een nieuwe
verrekensystematiek een oude situatie met terugwerkende kracht wordt
verrekend en dat is niet redelijk.
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 gemeenteraad.
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