
  

1 

 
 
Verslag en besluitenlijst vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe 
 

 
Aanwezig: 

 

gedeputeerde J.N. Kuipers  Provincie Drenthe 
wethouder H. Heijerman Gemeente Aa en Hunze 
wethouder K. Dekker Gemeente Assen 
wethouder F.A.J. Buijtelaar  Gemeente Borger Odoorn 
wethouder J. Huizing Gemeente Coevorden 
wethouder mw. G. Hempen-Prent Gemeente De Wolden 
wethouder J. Otter, voorzitter Gemeente Emmen 
burgemeester K. Loohuis Gemeente Hoogeveen 
wethouder J. van der Haar Gemeente Meppel 
wethouder J. Schipper Gemeente Midden-Drenthe 
wethouder J. Westendorp Gemeente Noordenveld 
wethouder H. Doeven Gemeente Westerveld 
  
mw. M. Heidekamp-Prins Directeur RUD Drenthe 
dhr. R.P.N. van der Zanden Senior adviseur Financiën RUD Drenthe 
dhr. M. van den Berg 
mw. M. van Hoorn 

Directiesecretaris 
Teamleider Advies 

  
Afwezig: 
wethouder R. Kraaijenbrink 

 
Gemeente Tynaarlo 

  

Concept verslag algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 14 december 2020 
1.  Opening  

De voorzitter opent de vergadering en deelt mee dat wethouder Kraaijenbrink 
verhinderd is. 
 

2. Ter vaststelling Vaststelling van de agenda 
Voorstel: agendapunt 11 in een besloten vergadering te behandelen 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Ter kennisname 
 

Mededelingen en ingekomen 
Bijlage: Brief Ministerie van Binnenlandse Zaken over begroting 2021 
 
K. Dekker deelt de zorg van het min BZK en stelt voor om de reserve op te hogen. 
Afsluitend benoemt zij dat over dit onderwerp verschillend wordt gedacht in het AB. 
De voorzitter beaamt dit en geeft aan dat dit onderwerp terugkomt bij de behandeling 
van de begroting 2022. 
 

4. Ter vaststelling 
 

Verslag en besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur  
d.d. 12 november 2020 
Bijlage: concept verslag en besluitenlijst ab 
 
Het verslag en de besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
J. van der Haar vraagt aandacht voor de geleverde ureninzet binnen zijn gemeente. De 
directeur geeft aan dat in de 8-maandrapportage hier aandacht aan is besteed en zegt 
toe hier op terug te komen bij het nog te plannen bestuurlijk overleg begin volgend jaar 
(ronde langs de AB-leden van alle deelnemers). 
 
 
















