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Onderwerp Jaarstukken 2020 (jaarverslag en jaarrekening) RUD Drenthe 

I 
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 verrekensystematiekafte 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 definitiefvast te stellen. 
Het negatief expoloitatiesaldo wordt daarmee, conform de opgenomen verdeling, 
bekostigd door de deelnemers. 

Motivatie 1.1 De jaarstukken dienen nog dejinitiefvastgesteld 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/staren. 

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. Eventueellater 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 
Deelnemer COVID-19 Overig Totaal 

% € € € 
Aa en Hunze 3,1% 1.294 1.249 2.543 
Assen 6,0% 2.505 2.418 4.922 
Borger-Odoorn 3,2% 1.336 1.289 2.625 
Coevorden 5,6% 2.338 2.256 4.594 
De Wolden 5,4% 2.254 2.176 4.430 
Emmen 22,6% 9.434 9.106 18.540 
Hoogeveen 7,4% 3.089 2.982 6.071 
Meppel 5,1% 2.129 2.055 4.184 
Midden-Drenthe 7,5% 3.131 3.022 6.153 
Noordenveld 3,6% 1.503 1.451 2.953 
Provincie Drenthe 23,6% 9.852 9.509 19.361 
Tynaarlo 3,3% 1.378 1.330 2.707 
Westerveld 3,6% 1.503 1.451 2.953 

100,0% 41.744 40.293 82.037 

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. 

Aanpassing f k . A re ernng 
Deelnemers- voorschot Ontvangen nieuwe Bijbetalen of 

eelnemer bijdrage 2020 nieuwe deelnemers- verreken- Verschil terug te 
begroting verreken- bijdrage 2020. ontvangen 

svstsrnatlek 
systematiek 

Gemeente Aa en Hunze € 446.402 € 15040 € 461442 € 472.643 € 11201 Bijbetalen 

Gemeente Assen € 869.875 € 91521 € 961396 € 1015379 € 53.983 Bijbetalen 

Gemeente Borger-Odoom € 463.333 € 41.104 € 504.437 € 546.267 € 41830 Bijbetalen 

Gemeente Coevorden € 820.803 € 21.683 € 842.486 € 865.777 € 23.291 Bijbetalen 

Gemeente Emmen € 3.312010 € -135.152 € 3.176.858 € 3.314.867 € 138.009 Bijbetalen 

Gemeente Hoogeveen € 1081099 € 58.289 € 1.139388 € 974.745 € ·164.643 Terug te ontvangen 

Gemeente Meppel € 748.802 € 85.720 € 834.522 € 664.669 € ·169.853 Terug te ontvan~en 

Gemeente Midden·Drenthe € 1.101247 € ·26063 € 1.075.184 € 1.157.481 € 82.297 Bijbetalen 

Gemeente Noordenveld € 518.402 € 1.333 € 519.735 € 428.886 € ·90.849 Terug te ontvangen 

Gemeente Tynaarlo € 475.201 € ·12388 € 462.813 € 462.906 € 93 Bijbetalen 

Gemeente WesteP/eld € 521.922 € 22.924 € 544.846 € 507.330 € ·37.516 Terugteontvangen 

Gemeente De Wolden € 794.993 € 76.930 € 871.923 € 820.073 € ·51850 Terug te ontvangen 

Provincie Drenthe € 3.108.966 € ·240.941 € 2.868.025 € 3.032032 € 164.007 Bijbetalen 

Totaal € 14.263.055 

Bijlagen AB besluit 14 april2021- Jaarstukken RUD Drenthe 2020 
Jaarstukken RUD Drenthe 2020 



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

Communicati 
e 
persbericht 

Besluit 

Het algemeen bestuur besluit conform voorstel: 
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 afte rekenen over 2020. 

Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de ROD Drenthe op 5 juli 2021 

Voorzitter, Secretaris, 




