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Jaarprogramma RUD 2019

Gevraagd besluit:
Advies van het algemeen bestuur over het Jaarprogramma RUD 2019 ter vaststelling door het db
I

Inleiding

Jaarlijks wordt de opdracht van de 12 gemeenten en provincie Drenthe aan de RUD
vastgelegd in een Jaarprogramma en voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur ter
vaststelling. Voor u ligt een uitgewerkt en ambtelijk afgestemd Jaarprogramma RUD
Drenthe 2019, ter vaststelling aan te bieden aan het dagelijks bestuur.

Motivatie

Het proces van 13 individuele gespreken, plenaire afstemming en bespreking, toetsing
op uitvoerbaarheid en ambtelijk bespreken van concepten is voorspoedig en
constructief verlopen.
Samen met accounthouders en eigenaren hebben we gezocht naar een realistisch en
uitvoerbaar Jaarprogramma 2019. Het is gelukt om binnen de begroting met in
achtneming van de Drentse Maat en aanvullende opgaven te komen tot een sluitend
uitvoeringsprogramma. We hebben gezamenlijk ook een aantal risico's voor de
realisatie van uitvoering in 2019 geïdentificeerd en benoemd in het programma.
Omdat de ontwikkelopgave (m.u.v. drie reeds lopende projecten) voor 2019 en verder
nog uitgewerkt dient te worden en in Q1 van 2019 gepresenteerd wordt is deze
nadrukkelijk en bewust buiten dit Jaarprogramma gehouden. Na uitwerking is het
mogelijk om uitvoering van milieutaken en de ontwikkelopgave van de RUD in volle
omvang en samenhang te beschouwen en goed afgewogen keuzes te maken.
Volgens artikel 22, lid 1 onder n. van de GR is het DB belast met het vaststellen van het
jaarprogramma. Gelet op het (bestuurlijke) belang van een gedragen Jaarprogramma
2019 heeft het db besloten om eerst de mening van het ab te vragen.
a)

Het db stelt op 17 december het jaarprogramma voorlopig vast, in de
vergadering voorafgaand aan het abo
b) het voorlopig vastgestelde [aar IJl ogramma legt het db voor aan het AB voor

c)

beraad en advies;
het db stelt het jaarprogramma
vervolgens in een korte extra vergadering
17 december, aansluitend aan de vergadering van het AB, definitiefvast.

Bijlagen

Concept Jaarprogramma RVD 2019.

Communicatie
persbericht

Na vaststelling op 17 december door het dagelijks bestuur wordt het jaarprogramma
2019 gepubliceerd op de website van de RVD.

Het algemeen bestuur adviseert het dagelijks bestuur in te stemmen met het jaarprogramma 2019.

Aldus besloten in de vergadenng.van het algemeen bestuur d.d. 17 december 2018
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