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Onderwerp 

 

Vaststelling  begroting 2022 met inachtneming van de door de deelnemers  

ingediende zienswijzen. 

Advies eigenarenoverleg 1 september: 

Ten tijde van het eigenarenoverleg waren nog geen zienswijze ingediend. 

 

Gevraagd besluit:  

1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de 
ontwerpbegroting 2022 

2. De zienswijzen  te betrekken bij de vaststelling van de begroting 2022 
3. Op basis daarvan de begroting 2022 al dan niet gewijzigd vast te stellen   
4. De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de 

ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken. 
 

Inleiding 

 

De conceptbegroting 2022 is in juli voor zienswijzen toegezonden aan de 

deelnemers.   

Op het moment van het opstellen van de agenda waren de meeste zienswijzen nog 

niet binnen, waardoor in dit voorstel nog niet inhoudelijk op de zienswijzen kan 

worden ingegaan. 

  

Motivatie 

 

1.1Tot nu toe zijn 10 (concept) zienswijzen ingediend op de ontwerpbegroting  

Een samenvatting van de zienswijzen is opgenomen in de bijlage. 

 
1.2 De zienswijzen geven samengevat het volgende weer 

• Waardering voor het doorlopen proces van de ontwerpbegroting.   
• Positief dat de ontwerpbegroting naar beneden is bijgesteld.   
• De financiële middelen van de deelnemers zijn niet oneindig  
• Wens voor meer sturings- en keuzemogelijkheden  
• De raden en staten goed informeren en betrekken bij proces 

begrotingswijziging 
• Het weerstandsvermogen zou tenminste “voldoende” moeten zijn (2x) 
• Zorgen over vooruitgeschoven kosten. 
• Zorgen over hoge ziekteverzuim 
• Het evaluatierapport laat zien dat er mooie stappen gezet zijn in de 

bedrijfsvoering, maar ook dat er nog stappen bij de deelnemers en de RUD 
Drenthe nodig zijn. 

 



Op individueel niveau wordt daarnaast onder andere gevraagd om: 
• Realistisch te begroten (provincie),  
• Een stabiel meerjareninzicht (De Wolden, Hoogeveen),  
• Een plan van aanpak wat er meerjarig nodig is aan geld en personeel voor 

een sobere, maar kwalitatief goede uitvoering van de verplichte wettelijke 
taken plus de afspraken met gemeenten. (Noordenveld) 

• Zijn er voldoende financiële middelen om de werkzaamheden op niveau uit 
te voeren en zorg te dragen voor een veilige en schone leefomgeving in 
Drenthe? (provincie) 

• De onzekere onderwerpen betrekken bij de begroting 2023 ipv via een 
begrotingswijzing. (Noordenveld) 

• Aandacht te hebben voor de leesbaarheid van de stukken. (Noordenveld) 
• Zorgen over de onrust rond de RUD, waardoor er een beeld zou kunnen 

ontstaan dat de RUD niet in control is en haar taken niet goed vervult 
(Emmen). 

• Belangrijk dat uit de begroting blijkt dat aandacht wordt geschonken aan 
het terugdringen van het ziekteverzuim en de krapte op de arbeidsmarkt en 
het blijven van een aantrekkelijke werkgever (Westerveld) 

• De bedrijfsvoering vormt een punt van aandacht, deelnemers hebben hier 
zelf ook een rol in. (Tynaarlo, Meppel) 

• De reactiebrief van Midden-Drenthe bevat de in de raad aangenomen motie 
en het amendement. Hierin is opgenomen dat: 

o De vertegenwoordiger van Midden-Drenthe in het Algemeen 
Bestuur van de GR- RUD ter besluitvorming in het AB te laten 
brengen, dat de directie de noodzakelijke bedrijfsvoering 
(wettelijke taken/uitvoeringstaken) continueert, maar voor 
overig/nieuw beleid een taskforce groep benoemt, die binnen twee 
maanden het huidige plan van aanpak concretiseert met 
oplossingen, incl. einddatum en presenteert aan het AB van de GR- 
RUD. 

o Om binnen 2 maanden met een concretere invulling te komen hoe 
het voorgestelde Plan van Aanpak wat ertoe gaat leiden dat de 
problemen opgelost worden en de gemeenteraad een betere 
controle kan uitoefenen en meer grip krijgt op de RUD. 

o Voor eind november met een goed onderbouwde en realistische 
begroting te komen waarin de financiële risico's zijn 
geminimaliseerd. 

 Een samenvatting van de zienswijzen is opgenomen in de bijlage. 

 

1.3 De zienswijzeprocedure is vanwege het zomerreces verlengd 

De reguliere zienswijzeprocedure liep van 6 juli tot en met 31 augustus. Vanwege het 

zomerreces is de zienswijzeperiode met 6 weken verlengd tot 11 oktober.  

 

2.1 Het dagelijks bestuur maakt in de vergadering van 7 oktober de balans op 
In de DB vergadering van 7 oktober wordt de balans opgemaakt op basis van de dan 
binnengekomen zienswijzen en kan ook de reactie op de zienswijzen worden 
voorbereid. 

 

3.1 Ook zienswijzen die op het laatste moment binnenkomen of mondeling tijdens de 

vergadering worden ingebracht worden betrokken bij de beraadslaging en 

besluitvorming 

Aan de Drentse besturen is verzocht om de raads-/statenbehandeling zoveel als 

mogelijk in september te laten plaats vinden zodat alle reacties kunnen worden 

betrokken.  Voorafgaand aan uw vergadering zullen wij een totaaloverzicht van alle 

ingebrachte zienswijzen aan u doen toekomen met een – mogelijk ter vergadering 

mondeling uitgebracht – advies van het dagelijks bestuur hoe daarmee om te gaan.  



Gelet op de late aanlevering van de zienswijzen zullen de leden van het ambtelijke 

eigenarenoverleg per mail worden geïnformeerd. 

 

3.2 De laatste indexcijfers laten een hoger percentage zien 

In de ontwerpbegroting is, conform de Drentse GR afspraken, uitgegaan van een 

indexering van 1,4 procent. Dit indexcijfer is gebaseerd op de meerjarige raming 

Marco economische verkenning van november 2020. Onlangs, in september, een de 

raming van de Macro economische verkenning voor 2022 naar boven bijgesteld. Het 

gewogen gemiddelde komt voor 2022 uit op 2,4 %, dit is 1 procent hoger dan 

waarmee gerekend is. Wanneer deze gewijzigde (hogere) voorspelling werkelijkheid 

wordt dan leidt tot een risico in de begroting.  

 

4.1 De raden/staten worden via een brief geïnformeerd. 

Zoals gebruikelijk zal uw besluit en de wijze waarop daarbij rekening is gehouden 

met de zienswijzen in de aanbiedingsbrief aan de colleges nader worden toegelicht. 

De inhoud van de aanbiedingsbrief wordt, mede op basis van de zienswijzen, 

vastgesteld in de DB-vergadering van 7 oktober. 

 

Bijlagen 

 

- Concept-Begroting 2022, zoals vastgesteld in uw vergadering van 5 juli 
- Samenvatting ingediende zienswijzen 
- Aanbiedingsbrief begroting (wordt nog opgesteld nadat het DB op 7 oktober een 

standpunt heeft ingenomen over de op dat moment aanwezige zienswijzen) 
- Reactie – Midden-Drenthe 
- Zienswijze - Noordenveld 
- Conceptzienswijze – Tynaarlo  
- Conceptzienswijze – Meppel 
- Conceptzienswijze – De Wolden 
- Conceptzienswijze – Hoogeveen 
- Zienswijze provincie Drenthe 
- Zienswijze – Westerveld 
- Zienswijze – Emmen 
- Conceptzienswijze - Coevorden 

 
Communicatie 

persbericht 

 

-na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de deelnemers en aan 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

-via de website 

 

 

Besluit:  

1.  

 


