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Zienswijze verrekensystematiek, aanpassing bevoorschotting 2020 en bijdrage 2021 RUD Drenthe
Beste mevrouw M. Heidekamp-Prins,
Wij hebben van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de stukken ten aanzien van de
vastgestelde begroting 2021 en gevraagde zienswijze ten aanzien van nieuwe verrekensystematiek,
de aangepaste bevoorschotting 2020 en de aangepaste bijdrage voor 2021 ontvangen. Naast de
gevraagde zienswijze vraagt u ook om een voorkeur aan te geven voor één van de drie scenario’s
voor de ingangsdatum van de nieuwe systematiek.
De toegestuurde documenten zijn in de raadsvergadering van 22 oktober 2020 behandeld. In
deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
Zienswijze
Wij kunnen ons vinden in de uitgangspunten voor de nieuwe verrekensystematiek. Deze nieuwe
systematiek gaat uit van het principe dat de deelnemers betalen voor de daadwerkelijk geleverde
prestaties van de RUD Drenthe. Op deze wijze komt het tot een eerlijkere wijze van verdeling
van de kosten.
Daarnaast kunnen wij instemmen met de aangepaste bevoorschotting voor 2020 en de
aangepaste bijdrage voor 2021
Onze voorkeur gaat uit naar scenario 2
Hiermee wordt een streep gezet onder het verleden en elke deelnemer start met een schone lei.
Scenario 2 doet het beste recht aan de toekomst.
Gewijzigde bevoorschotting meenemen in de begrotingscyclus
Wij zijn van mening dat voorstellen als deze niet apart van de begroting aan de gemeenten
moeten worden voorgelegd. Daarom hadden wij de gewijzigde bevoorschotting graag als
onderdeel van de reguliere begroting willen zien. Evenwichtig begroten is in deze tijden voor alle
partijen van belang.
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Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bianca de Rijk. Wilt u bij
de correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?

Hoogachtend,
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