
 

 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 29 oktober 2021 
 
Onderwerp Gevraagd besluit  

 
Besluit DB 

8-maandsrapportage  
 

Gevraagd besluit:  
1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste acht maanden van 2021; 
2. De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met 

het verzoek deze door te zenden naar de raden en staten.  
3. Kennis te nemen van de begrotingswijziging die via een separaat voorstel wordt 

aangeboden 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste 

acht maanden van 2021; 
2. De tekstueel aangepaste voorjaarsrapportage via 

bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met 
het verzoek deze door te zenden naar de raden en 
staten. 

3. De 8-maandsrapportage ter informatie toe te zenden 
aan de AB-leden. 

4. Kennis te nemen van de aanpassing van de 
bevoorschotting die via een separaat voorstel wordt 
aangeboden 

 
P & C 2022 
 

Gevraagd besluit:  
1. Kennis te nemen van het advies van de klankbordgroep en uit te spreken of, in 

het licht van de aanbevelingen evaluatie, de vergaderfrequentie van de 
bestuursvergaderingen aangepast dient te worden. 

2. Kennis te nemen bijgaande tijdlijn P&C cyclus en de geplande 
bestuursvergaderingen voor 2022 en deze (zo nodig met aanpassing) vast te 
stellen. 

3. In te stemmen met een afwijking op het in de financiële verordening; i.p.v. voor 
1 juni wordt de 4-maandsrapportage na het DB van 9 juni verzonden aan het 
AB. 

 

Het DB besluit conform voorstel. 
 

Administratieve 
begrotingswijziging 
2021 
 

Gevraagd besluit:    
1. De administratieve begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 
2. De administratieve begrotingswijziging 2021 ter kennisgeving aan te bieden 

aan het Algemeen Bestuur in de vergadering van 20 december 2021. 
3. De deelnemersbijdragen vast te stellen op basis van het vastgestelde 

jaarprogramma 2021 en de voorschotbedragen hierop aan te laten passen. 
 

Het DB besluit: 
1. De bevoorschotting, conform de uitgangspunten van 

de verrekensystematiek, aan te passen aan het 
jaarprogramma 2021 (conform vraag vanuit de 
deelnemers);  

2. De post onvoorzien in te zetten ter dekking van de 
volgende uitgaven: frictiekosten personeel uit dienst € 
55K, project digitalisering uit de Ontwikkelopgave 



 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe,  
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2021 € 40K en thuiswerkvergoeding 2020/2021 € 
30K;  

3. De vastgestelde uitvoeringsprogramma 
Ontwikkelopgave 2021 te verwerken in de begroting 
2021.  

4. De aanpassing van de bevoorschotting op basis van 
het jaarprogramma 2022 eerder in het jaar door te 
voeren.  

5. Het AB te informeren over het genomen besluit.  
 

Concept Visie & Missie  
 

Gevraagd besluit: 
1. De geactualiseerde Visie en Missie opiniërend te bespreken 
2. Na opinie de actualisatie van de Visie en Missie vast te stellen 
3. De Visie en Missie door te geleiden naar het AB 
 

Het DB besluit conform voorstel de visie en missie als volgt 
vast te stellen: 
 
Visie 
De RUD Drenthe. Dé milieupartner voor een veilige, 
duurzame en gezonde leefomgeving. 
  
Missie 
De RUD Drenthe is de omgevingsdienst voor de inwoners 
en bedrijven van Drenthe.  We hebben de milieukennis en 
kunde, zijn betrouwbaar, innovatie- en toekomstgericht.  
Samen met onze partners dragen we proactief en 
resultaatgericht bij aan een schoon en veilig Drenthe. Nu 
én voor volgende generaties.  
 
 


