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Zienswijze gemeenteraad Meppel m.b.t. concept begroting 2022 RUD Drenthe

Geacht bestuur,
Op 6 juli jl. ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2022 met daarbij de
mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze. In haar vergadering van 28
oktober 2021 heeft de gemeenteraad van Meppel besloten de volgende
zienswijze in te dienen.
In reactie op de kaderbrief 2022 gaven wij aan dat de geschetste
ontwikkelingen voor 2022 een verhoging van de kosten met zich meebrengen.
Ons streven was en is om de kosten voor de gemeente Meppel niet te laten
toenemen en de kwaliteit van de geleverde diensten daarbij op peil te houden.
Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij een stijging van de
deelnemersbijdrage. Positief is dat de kostenstijging ten opzichte van de
kaderbrief naar beneden is bijgesteld. De stijging in de deelnemersbijdrage
wordt veroorzaakt door indexering, bijdrage omgevings-veiligheid, de
aanbesteding van het zaaksysteem, het verbeteren van de
informatievoorziening en het locatiebestand en; het faciliteren van het
thuiswerken. De kosten voor extra BOA-capaciteit en luchtadvies worden niet
afzonderlijk bij de deelnemers in rekening worden gebracht. Deze kosten
worden onder de kop 'nog door te belasten meerwerkbaten' opgenomen. Daar is
de verdeling van deze kosten over de gemeenten onduidelijk. Dit brengt
onzekerheid mee voor de deelnemersbijdrage.
Het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe is "ruim onvoldoende". Hierdoor
verdwijnt de ruimte om financiële tegenvallers op te vangen. Voor iedere
financiële tegenvaller moet de deelnemers worden verzocht om een (incidentele
of structurele) verhoging van de bijdrage. Wij missen in de stukken uw aanpak
om dit op te lossen.
We zien een aantal onzekerheden in de ontwerpbegroting zitten waarbij is
aangegeven dat de betreffende onderwerpen betrokken worden bij een
begrotingswijziging 2022. Met betrekking tot de implementatie van een nieuw
zaaksysteem, de invoering van de Omgevingswet en de evaluatie van de GR
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RUD geeft u aan dat nog niet in te schatten is welke kosten dit met zich mee
gaat brengen.
In de perspectiefnota 2022 is als bestedingswens opgenomen om het budget
voor de RUD Drenthe structureel te verhogen met € 70.000. Hiermee is een
beperkt financiële ruimte gecreëerd. Het is echter onduidelijk of deze ruimte
voldoende is voor de mogelijke extra kosten die de begrotingswijziging en de
eventuele meerwerkkosten voor BOA-capaciteit en luchtadvies met zich
meebrengen. Daarnaast is nog onduidelijk hoe de nieuwe verrekenmethodiek
voor Meppel concreet uitpakt. De deelnemersbijdrage is voor Meppel fors
verhoogd gebaseerd op de uren van het jaarprogramma 2020. Uit een eerste
indicatie van de financiële gevolgen van de verrekenmethodiek voor het jaar
2021, opgenomen in de voorjaarrapportage, blijkt echter dat wij meer dan de
verhoging terug zouden ontvangen.
We verwachten dat de RUD Drenthe zich bewust is van het feit dat een verdere
verhoging van de bijdrage van de gemeente Meppel aan de RUD, anders dan
vanwege een wijziging in de taakstelling, een wijziging in de CAO en/of als
gevolg van inflatie, niet langer acceptabel is. Daar waar keuzes gemaakt
kunnen worden over bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden,
prioritering en het efficiënter werken, verwachten wij dat die keuzes aan ons
worden voorgelegd en worden besproken.
Wij gaan ervan uit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van
de inhoud van de begrotingswijziging inclusief een duidelijke onderbouwing
zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden. Omtrent meerwerkkosten vindt nu
structureel overleg plaats. Dit wordt als positief ervaren en op die wijze gaan wij
er van uit tijdig te kunnen bijsturen.
Daarnaast blijft de bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij zijn wij als
deelnemer ons zich er ook van bewust dat wij daar zelf ook een rol in hebben.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens de gemeenteraad.
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