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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.
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De gemeenteraad van Hoogeveen heeft besloten een zienswijze in te
dienen die samengevat op de volgende punten betrekking heeft:
•
De RUD Drenthe moet zich richten op het op orde brengen van de
bedrijfsvoering en de uitvoering van haar basis taken. Hierbij
dient de focus te liggen op de al opgestarte drie prioritaire
projecten.
•
De RUD Drenthe moet zich inspannen om het afgenomen
vertrouwen in de bedrijfsvoering te herstellen door meer grip te
krijgen op de bedrijfsvoering, beter inzicht te geven in wat de
RUD Drenthe doet en wat de financiële consequenties zijn.
•
De RUD Drenthe dient de prioriteit te leggen op het realiseren van
de productie in plaats van de focus te leggen op andere projecten.
•
Dat de nu voorgestelde extra financiële middelen onvermijdelijk
zijn. Hierbij is wel de grens bereikt. Extra financiële middelen
zullen de komende jaren niet ter beschikking worden gesteld. Dit
betekent dat dan bezuinigd moet worden op de niet op productie
gerichte projecten. Dit wordt mede ingegeven op de in 2016 door
Hoogeveen betaalde financiële bijdrage voor niet geleverde
productie. Op basis van de vastgestelde verrekensystematiek
heeft Hoogeveen recht op € 197.046 terugbetaling.
•
Dat de RUD Drenthe uiterlijk juli 2018 (helft van het jaar)
informatie verstrekt over de voortgang van het jaarprogramma
2018 en de gesignaleerde onzekerheden zodat op bestuurlijk
niveau tijdig kan worden bijgestuurd.
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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,
nameffIsXe gemeenten

Varel Loohuis
burgemeester
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