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Martin van den Berg

Van: Noppe, Arjan <Arjan.Noppe@minbzk.nl>
Verzonden: woensdag 27 oktober 2021 17:13
Aan: Ron van der Zanden
CC: Marjan Heidekamp-Prins; Martin van den Berg
Onderwerp: Toezichtregime 2022 RUD Drenthe

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Geachte heer Van der Zanden, 
 
U zond mij eerder overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken 2020 en begroting 2022 
toe van de RUD Drenthe. U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en 
begroting. 
 
Ik heb geconstateerd dat uw begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 elk jaar een positief saldo van baten 
en lasten heeft. Daarom kan voor 2022 worden volstaan met de repressieve toezichtvorm. 
 
Wel constateer ik ook het volgende: 

 Bij de begrotingen 2020 en 2021 is aandacht gevraagd voor het herstellen van de algemene reserve en/of 
weerstandscapaciteit. In de begroting 2022 ten opzichte van begroting 2021 is een kleine verbetering 
zichtbaar van de algemene reserve. Echter het weerstandsvermogen (verhouding aanwezige 
weerstandscapaciteit en aanwezige risico’s) daalt van 0,9 in begroting 2021 naar 0,3 in begroting 2022. Dat 
heeft met name te maken met een stijging van de geïnventariseerde aanwezige risico’s. De huidige 
aanwezige weerstandcapaciteit is dan ook ruim onvoldoende om de aanwezige risico’s op te vangen. 

 In de begroting 2022 wordt vermeld dat door de deelnemers expliciet is aangegeven dat het niet wenselijk is 
dat elke gemeenschappelijke regeling een hoog eigen vermogen opbouwt. In de financiële verordening is 
bepaald dat het eigen vermogen uit eventuele positieve rekeningresultaten wordt aangevuld tot maximaal 
10% van het begrotingstotaal. Het niveau van 10% van het begrotingstotaal wordt nu echter nog bij lange na 
niet gehaald. Het meer toegroeien naar de 10% zou betekenen dat ook het weerstandsvermogen meer 
toegroeit naar 1,0 en dus voldoende is voor het opvangen van de aanwezige risico’s.  

 
Deze constateringen betekenen dat mochten een of meerdere risico’s zich voordoen de aanwezige 
weerstandscapaciteit mogelijk niet voldoende is en er dan extra deelnemersbijdragen noodzakelijk zijn. Ik verzoek u 
om samen met de deelnemers te bezien of de aanwezige weerstandcapaciteit verhoogd kan worden zodat de 
aanwezige risico’s door de gemeenschappelijke regeling zelf kunnen worden opgevangen. Ik verzoek u ook hiervan 
verslag te doen in de begroting van 2023. 
 
In de brief van 26 juli 2021, met kenmerk 2020-0000516487 is uw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
geïnformeerd over een wijziging in het communicatieproces van de toezichtvorm. De jaarlijkse brief naar aanleiding 
van de beoordeling van de begroting en jaarrekening is vervallen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bevindingen 
en/of een preventieve toezichtvorm. Indien er geen zwaarwegende bevindingen zijn en er sprake is van repressief 
toezicht wordt het toezichtregime ambtelijk (per mail) gecommuniceerd. 
 
Met deze mail informeer ik u dat het laatste voor uw gemeenschappelijke regeling van toepassing is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arjan Noppe 
Regelgeving Toezicht en Monitoring 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 


