Agendapunt
voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe
8 april 2019

Datum: 28 februari 2019
Opsteller: P.L. Beeftink
M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe

Openbaar: nee
advies uit de raad van opdrachtgevers d.d. 4 maart 2019
Onderwerp

Jaarstukken 2018 (jaarverslag en jaarrekening) RUD Drenthe

Gevraagd besluit:
1. Vaststellen van de jaarstukken 2018
2. Het jaarrekeningresultaat vast te stellen op negatief € 19.000 en dit ten laste te brengen
van de algemene reserve en ten aanzien van de afwijkingen tussen de betaalde en
geleverde inzet, in afwachting van een ambtelijk advies hierover, vooralsnog niet over te
gaan tot verrekening
3. De jaarstukken 2018 toe te zenden aan de Provinciale Staten en de Raden van de
deelnemers
Inleiding

Bijgevoegd zijn de jaarstukken 2018 van de RUD Drenthe, bestaand uit het jaarverslag
en de jaarrekening.
Het jaarverslag is met een zelfde diepgang opgesteld als de Halfjaarsrapportage 2018
zodat er een volledig beeld ontstaat betreffende onze activiteiten in 2018 behorend bij
de gepresenteerde cijfers.
Gelet op de omvang van de jaarstukken is de jaarrekening samengevat in hoofdstuk 1
en het jaarverslag samengevat in hoofdstuk 2.
De deelnemersbijdrage 2018 komt niet geheel overeen met de daadwerkelijk geleverde
inzet. Voor het al dan niet verrekenen hiervan wordt nog ambtelijk overleg gevoerd om
tot een voorstel voor het bestuur te komen.

Motivatie

1.1 en 1.3 Uitvoering geven aan de GR
Op grond van art. 26 van de Gemeenschappelijke Regeling dient het dagelijks bestuur
de voorlopige jaarrekening over 2018 voor 15 april ter voorlopige vaststelling aan te
bieden aan het algemeen bestuur en aan Provinciale Staten en de raden van de
deelnemers.
1.2 In afwachting van advies geen verrekening

De deelnemersbijdrage 2018 komt niet geheel overeen met de daadwerkelijk geleverde
inzet. Voor het al dan niet verrekenen hiervan wordt nog ambtelijk overleg gevoerd om
tot een voorstel voor het bestuur te komen. Enkele scenario’s voor verrekening zijn
inmiddels doorgerekend (bijlage 8.a4).
Bijlagen

-

Communicatie
persbericht

Besluit:

Jaarstukken RUD Drenthe 2018
Concept Accountantsverslag controle jaarrekening 2018 RUD Drenthe HZG
Accountants, wordt vertrouwelijk toegezonden
Memo verrekening 2018

