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Beste mevrouw M.Heidekamp-Prins,
In de raadsvergadering van 30 september 2020 zijn de stukken ten aanzien van de vastgestelde
begroting 2021 RUD en gevraagde zienswijze ten aanzien van nieuwe verrekensystematiek aan de
orde geweest. De gemeenteraad van Noordenveld heeft besloten om naar aanleiding van de stukken
de volgende zienswijze in te dienen.
Verrekensystematiek
Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten voor de nieuwe verrekensystematiek. Het komt
tegemoet aan de geuite wens om te komen tot een eerlijkere wijze van verdelen van de kosten. Wij
kunnen dan ook instemmen met de systematiek en de aanpassing van de bevoorschotting van 2020
en de deelnemersbijdrage 2021 met €1.333,-.
Keuze voor scenario
Onze voorkeur gaat uit naar scenario 1. De voorgaande twee jaren worden afgesloten volgens de
afspraken die toen golden. Het lopende jaar, 2020, kan vervolgens worden gestart met de nieuwe
systematiek. Met deze keuze komt geen van de deelnemers voor een verrassing te staan en worden
de uitgangspunten van collegiaal bestuur niet verlaten, want we blijven gezamenlijk eigenaar van de
RUD en de financiële positie van de RUD zal bij geen enkele van de te kiezen scenario’s veranderen.
Aan de andere kant wordt er wel rekening gehouden met partijen die veel minder of meer (groter dan
25% afwijking van programma) diensten geleverd hebben gekregen in de jaren 2018 en 2019.
Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Roy Stavenga van de afdeling Publiekszaken
via telefoonnummer 050 - 50 27 222.
Met vriendelijke groet.
BurgemeéfsW en wethouders van de gemeente Noordenveld,
Klaas^m1(J^, tóirgemeester
Ma^iRtre^cih dB
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