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Jaarstukken 2020 (jaarverslag en jaarrekening) RUD Drenthe

Gevraagd besluit:
1. De jaarstukken 2020 voorlopig vast te stellen
2. Het jaarrekeningresultaat vast te stellen op negatief € 82.037
3. Het plan van aanpak voor de dekking van het negatieve saldo in concept vast te stellen.
4. De jaarstukken 2020 toe te zenden aan de colleges van de deelnemers met daarbij het
verzoek om een zienswijze in te dienen op het concept plan van aanpak ter dekking van
het negatieve exploitatiesaldo.
Inleiding

Bijgevoegd zijn de jaarstukken 2020 van de RUD Drenthe, bestaand uit het
jaarverslag en de jaarrekening.
Het jaarverslag geeft een zo volledig mogelijk beeld betreffende onze activiteiten in
2020 behorend bij de gepresenteerde cijfers. De accountant heeft de jaarstukken
2020 gecontroleerd. De accountant heeft een controleverklaring afgegeven met een
goedkeurende strekking voor zowel het aspect getrouwheid als voor het aspect
rechtmatigheid. De bevindingen van de accountant zijn opgenomen in het
accountantsverslag die als bijlage bij de stukken is gevoegd.
Het jaarverslag is voorzien van een goed zelfstandig leesbare samenvatting die op
hoofdlijnen een compleet beeld geeft van onze resultaten in 2020 op het vlak van
productie, financiën en organisatie.

Motivatie

1.1 en 1.3 Uitvoering geven aan de GR
Op grond van art. 26 van de Gemeenschappelijke Regeling dient het dagelijks
bestuur de voorlopige jaarrekening over 2020 voor 15 april ter voorlopige
vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur en aan Provinciale Staten en de
raden van de deelnemers. Daartoe is zoals gebruikelijk een aanbiedingsbrief voor de
colleges toegevoegd met het verzoek deze stukken door te zenden aan hun raden en
staten.
De jaarrekening dient binnen twee weken na vaststelling in het algemeen bestuur,
maar in ieder geval voor 15 juli aangeboden te worden aan het ministerie BZK.

1.2 Over 2020 wordt verrekend volgens de nieuwe verrekensystematiek
In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 november 2020 is een nieuwe
verrekensystematiek vastgesteld. Volgens deze nieuwe verrekensystematiek vindt
de eerste verrekening plaats bij het vaststellen van de jaarrekening. In de
jaarrekening is hiervoor een overzicht opgenomen waarin per deelnemer het
verschil tussen geprogrammeerde uren en gerealiseerde uren is weergegeven.
2.1 Artikel 27 van de GR RUD Drenthe geeft een procedure voor een nadelig saldo
Indien enig exploitatiejaar een nadelig saldo oplevert en de algemene reserve
ontoereikend is om dit nadelige saldo te dekken, stelt het algemeen bestuur een plan
vast dat is gericht op het afbouwen en/of dekken van het nadelig exploitatiesaldo.
Het algemeen bestuur bepaalt tevens of en zo ja, tot welk bedrag de deelnemers
zullen bijdragen in het nadelig exploitatiesaldo. Het bedoelde plan wordt niet eerder
vastgesteld dan nadat de colleges van gemeenten en gedeputeerde staten gedurende
een termijn van acht weken in de gelegenheid zijn gesteld om hun mening ten
aanzien van het plan naar voren te brengen.
Wanneer het algemeen bestuur overeenkomstig het gestelde in het vorige lid een
besluit heeft genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig
exploitatiesaldo, wordt het nadelige exploitatiesaldo door de deelnemers gedragen
met inachtneming van de in lid 2 bepaalde verdeelsleutel.
2.2 Financiering exploitatietekort door deelnemers door ontbreken alg reserve.
Het jaar 2020 is afgesloten met een exploitatietekort van € 82.037,-. Ongeveer de
helft hiervan betreffen extra kosten als gevolg van de Covid-19 maatregelen. Omdat
sprake is van een negatieve algemene reserve dient het exploitatietekort
gefinancierd te worden door de deelnemers.
Tabel verdeling exploitatietekort per deelnemer

3.1 De jaarstukken worden ter kennisname aangeboden aan de deelnemers
Via bijgevoegde conceptbrief worden de jaarstukken 2020 aangeboden aan de
deelnemers met het verzoek om deze informatie door te geleiden naar raden/staten.

3.2 De colleges van de gemeenten en de provincie worden verzocht om een reactie
In de aanbiedingsbrief is een reactietermijn van 8 weken opgenomen op het plan ter
dekking van het negatieve exploitatietekort.
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