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Geachte heer Otter,
Op 16 april 2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks
bestuur de P&C-documenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten
zijn in de raadsvergadering van 28 juni jl. behandeld. In deze brief
informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
De gemeenteraad van De Wolden heeft besloten een zienswijze in te
dienen op de begrotingswijziging 2018 en begroting 2019.
In beide begrotingen heeft de RUD Drenthe de verrekensystematiek
alleen toegepast op de Niet-Drentse Maat uren en niet op het totaal aan
bestede uren (Drentse Maat en Niet-Drentse Maat). Dit is in afwijking op
eerder gemaakte afspraken in de vergadering van het AB van 30
november 2015 over de te hanteren verrekensystematiek. Voor De
Wolden resulteert dit in een verhoging van de Niet-Drentse Maat uren en
betekent een extra toename in de bijdrage voor De Wolden.
De individuele rapportage derde periode 2017 inclusief jaaroverzicht laat
echter voor De Wolden zien dat de totale urenbesteding door de RUD
Drenthe 90,4% bedraagt. Er is sprake van een onderproductie van de
Drentse Maat en een overschrijding van de Niet-Drentse Maat maar per
saldo blijft de totale urenbesteding binnen de 100%. Wanneer de
verrekenmethodiek op het totaal wordt toegepast is er dus geen sprake
van een 25% overschrijding en is de doorgevoerde correctie niet terecht.
Op basis van de door ons geïnterpreteerde afspraak van 30 november
2015 over de verrekensystematiek zijn wij het niet eens met de
verhoging van de bijdrage die samenhangt met de correctie van de NietDrentse Maat uren en vragen de RUD Drenthe dit aan te passen in beide
begrotingen.
In het geval de begrotingen niet worden aangepast overweegt gemeente
De Wolden de taken die vallen onder de Niet-Drentse Maat (deels) op de
markt te zetten in plaats van bij de RUD Drenthe.
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De gehanteerde verrekenmethodiek vraagt daarom om een evaluatie en
nadere uitwerking op korte termijn. De huidige verrekenmethodiek kan
daarnaast berekenend gedrag in de hand werken. Zolang de afname net
beneden de grens van 25% blijft vindt er namelijk geen verrekening
plaats. Dat binnen een bepaalde bandbreedte niet wordt verrekend om
extra administratieve lasten zo veel mogelijk te voorkomen is op zich te
begrijpen. Maar de huidige methodiek is in dit geval niet passend.
Daarnaast willen wij de RUD Drenthe de volgende aandachtspunten
meegeven. Zorg dat de basis van de organisatie zo snel mogelijk op orde
komt en leg daarbij de focus op de al opgestarte drie prioritaire
projecten. Zet daarnaast in op productie in plaats van op andere
projecten. Onvoldoende grip op en inzicht in wat de RUD doet en wat dit
kost heeft geresulteerd in afgenomen vertrouwen in de bedrijfsvoering
van de RUD Drenthe. De komende tijd is aandacht voor het bouwen van
vertrouwen dan ook cruciaal. Tot slot wensen wij tijdig geïnformeerd te
worden over de voortgang van het jaarprogramma 2018 en de
gesignaleerde onzekerheden zodat op bestuurlijk niveau tijdig kan
worden bijgestuurd.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met
Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief
vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad,

