Aan:
De directeur van de RUDD
Mw. M. Heidekamp - Prins

Assen, 25 maart 2019
Kenmerk: UDI OR.19.004
Onderwerp: Begroting 2020, jaarprogramma
Status: Eindadvies OR

Geachte mevrouw Heidekamp – Prins,
Eind vorige week heeft de Ondernemingsraad een preadvies uitgebracht over de Begroting
2020, het Jaarprogramma en alle overige bijbehorende documenten. Vanmorgen is met u in de
Overlegvergadering uw reactie op dit preadvies besproken, is met u ingegaan op uw schriftelijke beantwoording en waar nodig heeft u deze voorzien van een extra toelichting.
We kunnen u melden dat de Ondernemingsraad geen belemmeringen ziet om positief over de
financiële stukken te adviseren. Wel was de OR uiterst terughoudend om voor de realisering
van het Ontwikkelprogramma onze financiële reserves aan te spreken in plaats van een beroep
te doen op de opdrachtgevers van de RUD Drenthe hierin te voorzien en deze te verzoeken
extra middelen ter beschikking te stellen. De Ondernemingsraad hecht er immers groot belang
aan dat de RUD Drenthe zich kan door ontwikkelen en heeft een groot vertrouwen dat het
Ontwikkelprogramma daarvoor een uitermate geschikte en coherente marsroute is.
Het aanhouden van een financiële buffer beschouwt de OR als een legitiem stootkussen
waarmee we zelf in staat zijn tegenvallers op te vangen. Daar tegenover staat dat in principe
deze buffer is gevormd met middelen die de opdrachtgevers in de voorliggende jaren hebben
verstrekt om te gebruiken voor de kerntaken waarvoor de RUD Drenthe primair is opgericht en
niet met de bedoeling deze voor onzekere tijden te reserveren.
Onze zorgen bevinden zich voornamelijk op het niveau van de medewerkers van de RUD
Drenthe. Negatieve pers en publiciteit over het financiële wel en wee hebben invloed op het
welbevinden, hebben een groot effect op de arbeidsvreugde en hebben gevolgen voor de
hoogte van het ziekteverzuim. Dat hebben we in de voorliggende jaren ervaren.
De Ondernemingsraad spreekt dan ook de verwachting uit dat– ongeacht de aard van zijn besluit - de medewerkers door het bestuur van de RUD Drenthe uit de wind worden gehouden.
Met vriendelijke groet,
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secretaris

