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Onderwerp: Reactie op voorjaarsrapportage: aanpassing opdracht

Geachte heer Otter,

Op 5 juli 2021 ontvingen wij de definitieve voorjaarsrapportage voor onze gemeente. Daarin doet de 
RUDD verslag van de werkzaamheden die zij voor ons heeft uitgevoerd. In de rapportage en de bijlage 
staat ook dat een overschrijding van het jaarprogramma wordt verwacht én er wordt gevraagd om een 
standpunt in te nemen over het geven van extra opdrachten. In deze brief geven wij u ons besluit 
hierover.

Aanpassing opdracht/jaarprogramma 
Rationeel uitvoeren RGT
Gelet op de prognose geven wij u hierbij per direct de opdracht om het risico gestuurde toezicht rationeel 
op te pakken. Dat betekent dat we alleen inzet op de grootste risico’s verwachten. Inzet moet maximaal 
gericht zijn op het blijven binnen de beschikbare bijdrage van Tynaarlo. We gaan eind september/begin 
oktober bekijken of de cijfers aanleiding geven om het reguliere toezicht weer te normaliseren. Dit 
betekent dat de Boa inzet ook beperkt wordt. We begrijpen dat dit geen wenselijke beslissing is. Het is op 
dit moment echter het enige onderwerp waar wij op kunnen sturen.

Werkafspraak klachtenafhandeling
Voor wat betreft de klachtenafhandeling willen we dat met de accounthouder wordt besproken welke inzet 
op een klacht mag worden gepleegd.

Afhandeling sloopmeldingen
Op dit moment willen we nog geen wijziging doorvoeren in de afhandeling van de sloopmeldingen. Het is 
echter mogelijk dat we in het lopende jaar besluiten om, een deel van, de sloopmeldingen zelf af te 
handelen. U krijgt dan een afschrift van de afgehandelde sloopmeldingen. Het toezicht laten we echter bij 
de RUDD

Meerwerk/extra opdrachten
In de bijlage bij de rapportage geeft u inzicht in een aantal onderwerpen die wel spelen in Drenthe, maar 
die niet zijn opgenomen in het jaarprogramma. U vraagt ons om hierover een standpunt in te nemen.

Voor wat betreft het opstellen van een Drenthe breed VTH-beleid, stemmen wij in met het geven van een 
(extra) opdracht. Het onderwerp komt ook nadrukkelijk terug in de evaluatie. Wij onderschrijven het 
belang om, waar het kan, te komen tot een uniforme beleidslijn. De opdracht hiervoor is al uitgezet en 
moet volgens ons geen vertraging oplopen.
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De andere onderwerpen die zijn genoemd spelen in Tynaario volgens ons op dit moment niet. We gaan 
hier op dit moment dan ook niet vooraf mee instemmen. Mocht er een opdracht vanuit ons komen op één 
van deze onderwerpen, dan kunt u dat bestempelen als een extra opdracht voor dat specifieke project.

Opmerkingen
In de voorbespreking van de eerste versie van de rapportage hebben we gevraagd om een totaal 
overzicht te geven van de verwachte over- en onderschrijdingen op de verschillende onderwerpen. Die is 
er helaas niet gekomen. We missen dus een totaaloverzicht. Dat betekent dat we onze keus moeten 
maken op basis van halve informatie. We kunnen echter niet langer wachten met het nemen van een 
besluit.

Bovendien is bij de prognose uitgegaan van een overschrijding van 888 uur op het onderwerp 
risicogericht toezicht, terwijl u in het begeleidend schrijven aangeeft dat daar geen overschrijding 
verwacht wordt.

Voor de 8-maandsrapportage vragen we u dan ook om wel een totaaloverzicht te maken.

Daarnaast zien we dat we in juli een beslissing moeten nemen op basis van cijfers uit april. We gaan 
graag met deelnemers en RUDD in gesprek om te kijken hoe we dit kunnen versnellen, zonder dat dit 
leidt tot extra werk voor de collega’s van de RUDD.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

O. de Jager RC MAC 
gemeentesecretaris a.i.
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