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Advies eigenarenoverleg: 

 

Onderwerp 

 

Jaarstukken 2020 (jaarverslag en jaarrekening) RUD Drenthe 

Gevraagd besluit:  

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen. 
2. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen op het concept plan van aanpak ter 

dekking van het negatieve exploitatiesaldo van € 82.037.  
3. Op basis van de ingekomen zienswijzen het negatieve saldo ten laste te brengen van de 

deelnemers. 
4. Conform de verrekensystematiek af te rekenen over 2020. 

Inleiding 

 

De jaarstukken 2020 zijn voorlopig vastgesteld in de vergadering van het algemeen 

bestuur van 14 april 2021 (zie hiervoor het AB besluit in de bijlage). 

 

Vanwege een negatief exploitatiesaldo is, conform de regeling in de GR, aan de 

colleges van de deelnemers verzocht om een zienswijze in te dienen op het plan 

(verdeling van de kosten) ter dekking van het negatieve saldo. 

 

Op basis van de zienswijzen wordt u verzocht de jaarstukken definitief vast te stellen. 

Het negatief expoloitatiesaldo wordt daarmee, conform de opgenomen verdeling, 

bekostigd door de deelnemers. 

 

  

Motivatie 

 

1.1 De jaarstukken dienen nog definitief vastgesteld te worden 

Op grond van art. 26 van de Gemeenschappelijke Regeling heeft het algemeen bestuur 

jaarrekening over 2020 op 14 april 2021 voorlopige vastgesteld. De jaarrekening is 

aangeboden aan de colleges en raden/staten.  

 

1.2 De Jaarrekening wordt aangeboden aan het ministerie BZK 

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. 

 

2.1 Vijf schriftelijke zienswijzen, twee mondelinge zienwijzen 

De instemmende zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd. Daarnaast is bekend vanuit 

de provincie Drenthe en de gemeente Emmen mondeling een instemmende reactie 



gegeven. Eventueel later ingediende zienswijzen worden mondeling ingebracht 

tijdens de vergadering.  

 

3.1  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 heeft het algemeen bestuur de 

volgende voorgenomen verdeling van de financiering van de kosten (volgens 

verdeelsleutel) voorgesteld.  

 

Tabel verdeling exploitatietekort per deelnemer 

 
 

4.1 Op basis van de verrekensystematiek wordt verrekend over 2020 

Verrekening over 2020 vindt plaats volgens onderstaande tabel, opgenomen op 

pagina 100 in het jaarverslag. 

 
 

Bijlagen 

 

- AB besluit 14 april 2021 – Jaarstukken RUD Drenthe 2020 
- Jaarstukken RUD Drenthe 2020 



- Controleverklaring 2020 RUD Drenthe HZG Accountants.  
- Zienswijze Tynaarlo 
- Zienswijze Midden-Drenthe 
- Zienswijze Assen 
- Zienswijze De Wolden 
- Zienswijze Hoogeveen 
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