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Geachte mevrouw Heidekamp,
Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen
we op 23 juli 2020 per mail uw brief met bijbehorende stukken, waarin u ons informeert
over de vastgestelde begroting 2021 en de nieuwe verrekensystematiek. U stelt ons daarbij
in de gelegenheid zienswijzen te geven, voordat over deze onderwerpen een definitief
besluit genomen wordt. In deze brief geven wij onze reactie.
Behandeling in de gemeenteraad
Wij hebben de stukken behandeld in de raadsvergadering van 24 september 2020. Naar
aanleiding daarvan geven wij de onderstaande zienswijzen.
Voorgenomen besluiten Algemeen Bestuur
Uit de stukken maken wij op dat het Algemeen Bestuur op 29 juni 2020 heeft ingestemd met
een nieuwe verrekensystematiek. Deze systematiek heeft financiële gevolgen voor de
deelnemersbijdragen voor 2018, 2019 en 2020. Maar ook voor uw begroting van 2021, waar
wij onlangs mee hebben ingestemd. U stelt de deelnemers daarom in de gelegenheid om
een zienswijze te geven op:
• de nieuwe verrekensystematiek
• de aangepaste bevoorschotting 2020
• de aangepaste bijdrage voor 2021
Tevens vraagt u de deelnemers een voorkeur uit te spreken voor één van de drie
voorgestelde scenario’s voor verrekening van de deelnemersbijdragen over de jaren 2018 en
2019.
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Verrekening 2018
In 2018 heeft er een soort van verrekening plaatsgevonden, op basis van de werkelijk
afgenomen uren over 2016 en 2017. Daarbij heeft u alleen de Niet-Drentse Maat-uren
betrokken. De Drentse Maat-uren heeft u buiten beschouwing gelaten, omdat de
verrekening anders te complex zou worden. Voor Midden-Drenthe heeft dit ertoe geleid dat
de bijdrage voor 2018 en opvolgende jaren fors is verhoogd.
In onze zienswijze op uw conceptbegrotingswijziging 2018 en uw conceptbegroting 2019
hebben wij, evenals een aantal andere raden, aangegeven deze verrekensystematiek
onredelijk te vinden. Wij hebben voorgesteld te verrekenen op basis van werkelijk
afgenomen uren. Ook hebben wij om een evaluatie van de verrekensystematiek gevraagd.
De zienswijzen hebben er destijds niet toe geleid dat de begroting en/of verrekening is
aangepast. Wel heeft u toegezegd de verrekensystematiek te evalueren.
Uitgangspunten voor nieuwe verrekensystematiek
Wij waarderen dat u deze toezegging nakomt middels dit voorstel voor een nieuwe
verrekensystematiek. Wij hebben kennisgenomen van de geformuleerde uitgangspunten en
kunnen daarmee instemmen. De uitgangspunten sluiten aan bij onze zienswijze uit 2018, dat
verrekening zou moeten plaatsvinden op basis van werkelijk afgenomen uren.
Bevoorschotting 2020
De begroting en de bijdrage voor 2020 zijn logischerwijs nog niet aangepast op de nieuwe
verrekensystematiek. Voor Midden-Drenthe geldt dat het geprogrammeerde aantal uren
lager is dan waarvoor wij betalen. Onze bijdrage en dus de bevoorschotting voor 2020 zou
dan ook naar beneden bijgesteld moeten worden. Met de aangepaste bevoorschotting voor
2020 kunnen wij instemmen.
Aangepaste bijdrage 2021
Met het besluit van het Algemeen Bestuur om de urenverdeling uit het jaarprogramma 2020
ook als basis te gebruiken voor de begroting 2021 kunnen wij instemmen. Dit besluit is in
overeenstemming met de uitgangspunten voor de nieuwe verrekensystematiek. Met de
aangepaste bijdrage voor 2021 kunnen wij eveneens instemmen.
Scenario’s verrekenen 2018 en 2019
Over de jaren 2018 en 2019 is nog niet verrekend. Hiervoor zijn drie scenario’s uitgewerkt:
• Scenario 1: de jaren 2018 en 2019 worden volgens de oude verrekensystematiek
verrekend. Voor 2020 wordt de bevoorschotting aangepast conform het jaarprogramma
2020.
• Scenario 2: de jaren 2018 en 2019 worden niet verrekend. Voor 2020 wordt de
bevoorschotting aangepast conform het jaarprogramma 2020.
• Scenario 3: de jaren 2018 en 2019 worden volgens de nieuwe verrekensystematiek
verrekend. Voor 2020 wordt de bevoorschotting aangepast conform het jaarprogramma
2020.
Aan de deelnemers vraagt u een voorkeur uit te spreken voor één van deze scenario’s.
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Niet verrekenen is voor ons geen optie. In 2018 is onze bijdrage voor 2018 en opvolgende
jaren aangepast, op basis van werkelijk afgenomen uren. Wij vinden het dan ook op zijn
plaats dat er nu verrekend wordt, zodat inzichtelijk wordt of deze verhoging van de bijdrage
terecht is geweest. Scenario 2 valt daarmee voor ons af.
In onze eerder genoemde zienswijze uit 2018 hebben wij uitgesproken dat het verrekenen
op basis van de oude afspraken (“de 25%-regel”) onredelijk is. Het spreekt dan voor zich dat
onze voorkeur niet uitgaat naar scenario 1. Uit de memo blijkt nog eens dat er bij dit
scenario alleen deelnemers zijn die geld ontvangen. Daartegenover staan geen gelden die
dat compenseren, omdat er geen deelnemers zijn die terug moeten betalen. Dit heeft als
gevolg dat de te ontvangen bijdragen door alle deelnemers opgebracht moet worden. Dat
leidt tot de bijzondere situatie dat er deelnemers zijn die te weinig uren ontvangen hebben,
maar niet genoeg om voor verrekening in aanmerking te komen, moeten bijdragen aan de
teruggave van anderen die wel in aanmerking komen voor verrekening. Wij vinden dat een
onwenselijke situatie.
Scenario 3 heeft onze voorkeur, omdat in dat scenario op basis van werkelijk geleverde uren
verrekend wordt. Dat is ook in lijn met ons voorstel, zoals wij die in de zienswijze uit 2018
hebben verwoord.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans van der Veen, beleidsmedewerker
van de afdeling Ruimte, te bereiken via telefoonnummer 0593-539210 of via het mailadres
f.vanderveen@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Midden-Drenthe,
de griffier,
C.A.M. Bodewes

de voorzitter,
M.F.V. Damsma
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