Samenvatting ontvangen zienswijzen ontwerpbegroting RUD Drenthe

Gemeente Aa en Hunze
Gemeente Assen
Gemeente Borger-Odoorn
Gemeente Coevorden
• Complimenten zijn op zijn plaats voor de wijze waarop de aanpassing van de begroting heeft
plaatsgevonden. Er is, door zowel de werknemers van de RUD Drenthe als door het eigenarenoverleg,
op een goede en constructieve wijze gekeken naar een aanpassing van de begroting.
• Het vooruitschuiven van onzekere kostenposten zien we als een risico en hier maken we ons zorgen
over. We zouden graag zien dat de communicatie rond deze kosten helder onderbouwd worden, tijdig
gedeeld worden en waar mogelijk voorzien zijn van keuzemogelijkheden.
• Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden zien wij graag dat deze ons tijdig worden toegelicht en
voorgelegd. Denk hierbij aan prioritering, eventuele efficiëntie slagen of te accepteren risico’s.
• Uit de evaluatie blijkt dat er zijn grote stappen gezet zijn ter verbetering van de bedrijfsvoering. Wel
zijn er nog duidelijke stappen te zetten op dit vlak. Daarin heeft de gemeente Coevorden, in eigen
organisatie, eveneens een rol te vervullen zodat de RUD zijn werkzaamheden adequaat en efficiënt
kan uitvoeren.
• Tot slot vragen wij u om ons zo snel mogelijk inhoudelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van de
begrotingswijziging 2022 zodat wij eventueel tijdig kunnen bijsturen waar nodig.
Gemeente De Wolden
• Waardering voor het voorbereidingstraject om tot deze ontwerpbegroting te komen.
• Een stabiel meerjarig financieel perspectief ontbreekt. Juist helderheid hierin versterkt het
vertrouwen in de bedrijfsvoering van uw organisatie ten behoeve van ons en de andere deelnemers.
• Uit de evaluatie blijkt dat er duidelijke stappen gezet zijn ter verbetering van de bedrijfsvoering maar
dat er zowel bij de RUD als bij de deelnemers in de eigen organisatie nog stappen nodig zijn.
• We verwachten dat de RUD Drenthe zich ook bewust is van het feit dat de financiële middelen van
haar deelnemers niet onuitputtelijk zijn.
• Wij willen zelf meer sturingsmogelijkheden krijgen. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over
bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken,
maar ook het gesprek met elkaar te gaan voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveau en de te
accepteren risico’s, verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
• Voor wat betreft financiële compensatie voor de verschuiving van bevoegd gezag bodemtaken van de
Provincie naar de Drentse gemeenten is nog geen duidelijkheid. Wij gaan ervan uit dat hierbij het
uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige overheveling van budgetten om straks
deze taken te kunnen uitvoeren.
• Tot slot vragen wij u ons tijdig te informeren over de inhoud van de begrotingswijziging 2022 met
daarbij een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Provincie Drenthe,
• De Staten spreken hun waardering uit voor dit doorlopen proces om tot de ontwerpbegroting te
komen.
• Zorgen over de financiële werksituatie van de organisatie. De Staten hebben zorgen of er voldoende
financiën beschikbaar zijn om de werkzaamheden op niveau uit te voeren en zorg te dragen voor een
veilige en schone leefomgeving in Drenthe.
• De nadrukkelijke oproep om te werken met een realistische begroting en de niet (volledig)
opgenomen kosten alsnog op te nemen in de Begroting 2022, dan wel deze bij de begrotingswijziging
begin 2022 aan de Staten voor te leggen.
• De Staten stemmen in met de voorliggende ontwerpbegroting met de toezegging dat de
aangekondigde begrotingswijziging voor zienswijze aan hun wordt voorgelegd.
Gemeente Emmen
• De raad spreekt haar zorg uit over de onzekerheden inzake de bedrijfs- en uitvoeringskosten,
digitalisering, de invoering van de omgevingswet en de extra kosten voor BOA’s en luchtadvies die op
dit moment in de begroting van de RUD aanwezig zijn.
• Het hoge ziekteverzuim baart de raad eveneens zorgen. De raad verwacht dat er een volledige
begroting 2023 zal worden voorgelegd waarin direct alle kosten zijn verwerkt.
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Daarnaast zijn er 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. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor
bestuur en organisatie van de RUD.

Gemeente Hoogeveen
• Met het nu uitgevoerde voorbereidingstraject voor het opstellen van de ontwerpbegroting wil de
gemeenteraad van Hoogeveen zijn waardering uitspreken over de inzet die de deelnemers en RUD
hiervoor hebben verricht.
• Een stabiel meerjarig financieel perspectief ontbreekt.
• Uit de evaluatie blijkt dat er duidelijke stappen gezet zijn ter verbetering van de bedrijfsvoering maar
dat er zowel bij de RUD als bij de deelnemers in de eigen organisatie nog stappen nodig zijn.
• Gelet op de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente Hoogeveen verwachten wij dat de RUD
Drenthe zich ook bewust is van het feit dat extra uitzetting van financiële middelen zeer beperkt
mogelijk is.
• Wij willen zelf meer sturingsmogelijkheden krijgen. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over
bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken,
maar ook het gesprek met elkaar te gaan voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveau en de te
accepteren risico’s, verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
• Tot slot gaan wij ervan uit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van
de begrotingswijziging 2022 inclusief een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan
plaatsvinden.
Gemeente Meppel
• Ons streven was en is om de kosten voor de gemeente Meppel niet te laten toenemen en de kwaliteit
van de geleverde diensten daarbij op peil te houden.
• Positief is dat de kostenstijging ten opzichte van de kaderbrief naar beneden is bijgesteld.
• Door voor de kosten voor extra BOA-capaciteit en luchtadvies als ‘nog door te belasten
meerwerkbaten' zijn opgenomen is de verdeling van deze kosten onduidelijk. Dit brengt onzekerheid
mee voor de deelnemersbijdrage.
• Het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe is "ruim onvoldoende". Hierdoor verdwijnt de ruimte
om financiële tegenvallers op te vangen. Voor iedere financiële tegenvaller moet de deelnemers
worden verzocht om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Wij missen in de
stukken uw aanpak om dit op te lossen.
• In de perspectiefnota 2022 is als bestedingswens opgenomen om het budget voor de RUD Drenthe
structureel te verhogen met € 70.000. Hiermee is een beperkt financiële ruimte gecreëerd. Het is
echter onduidelijk of deze ruimte voldoende is voor de mogelijke extra kosten die de
begrotingswijziging en de eventuele meerwerkkosten voor BOA-capaciteit en luchtadvies met zich
meebrengen.
• We verwachten dat de RUD Drenthe zich bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar
deelnemers niet onuitputtelijk zijn. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het
gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken, verwachten wij dat
die keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
• Wij gaan ervan uit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de
begrotingswijziging inclusief een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Omtrent meerwerkkosten vindt nu structureel overleg plaats. Dit wordt als positief ervaren en op die
wijze gaan wij er van uit tijdig te kunnen bijsturen.
• Daarnaast blijft de bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij zijn wij als deelnemer ons zich er
ook van bewust dat wij daar zelf ook een rol in hebben.
Gemeente Midden-Drenthe
Amendement raad:
• Beslispunt 3 te wijzigen in: Niet in te stemmen met de begroting 2022.
• Beslispunt 4 te wijzigen in: Niet in stemt met de concept zienswijze namens de raad, maar in plaats
daarvan het geamendeerde besluit, met amendement en toelichting verzenden naar de GR- RUD.
• Beslispunt 5 toevoegt dat luidt: 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.
Motie raad:
• Dat de bedrijfsvoering van de RUD al enige tijd te wensen over laat.
• Dat dit met name in de financiële budgetten steeds gevolgen heeft.
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Dat de voorliggende begroting ook teveel onzekerheden bevat om deze als zodanig goed te keuren.
Dat de onderbouwing en communicatie hieromtrent op dit moment ook niet direct zicht geeft op een
duidelijke verbetering.
Dat zij hierdoor de nodige vraagtekens zet bij de huidige bedrijfsvoering van de RUD, maar dat uit de
evaluatie ook blijkt dat de eigenaren verzuimen de regie te nemen. En draagt het College- en met
name wethouder Schipper als lid van het DB van de RUD - op:
Het Algemeen Bestuur en de directie van de RUD op de hoogte stellen van deze motie.
Deze motie ook te delen met de andere deelnemende gemeenteraden.
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.
Voor eind november met een goed onderbouwde en realistische begroting te komen waarin de
financiële risico's zijn geminimaliseerd.

Gemeente Noordenveld
• We zijn positief over de manier waarop de aanpassing van de begroting heeft plaatsgevonden.
• Allereerst willen we de kanttekening maken dat de door u verstuurde stukken (zoals de Kaderbrief)
voor ons als Raad moeilijk leesbaar zijn.
• Als 'actuele ontwikkeling benoemt u al enige jaren de gang van zaken rond de herijking van missie en
visie RUD. Inmiddels is deze nog steeds niet vastgesteld. Desondanks stelt u dat in begrotingsjaar
2022 volgens de herijkte missie en visie zal worden gewerkt.
• Wij vinden dat de RUD niet (steeds) gemakshalve vooruit kan lopen op aanvullende
begrotingswijzigingen; alle noodzakelijke investeringen en ontwikkelingen moeten, afdoende
gemotiveerd, financieel zijn opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. We verwachten een
discussie voor invoering over o.a. nut en noodzaak van bepaalde (nieuwe) taken, de gewenste
kwaliteit, de bijbehorende risico's en wie daar vervolgens verantwoordelijk voor is.
• We willen dat u de aangekondigde extra kosten vooralsnog meeneemt naar de begroting 2023 en niet
aan de toch al flink gestegen kosten voor 2022 toevoegt. We verwachten dan wel dat deze kosten
expliciet worden gemaakt en van een gedegen onderbouwing (waarom nodig? alternatieven,
scenario's? besparingen elders?) worden voorzien.
• Het ziekteverzuim is en blijft te hoog en dat gaat ten koste van werkelijk inzetbare uren. U lijkt zich
daarbij neer te leggen voor 2022. Wij vinden dat het percentage naar beneden moet en dat juist op het
terrein van medewerkers- gezondheid en -welzijn een overtuigend actieplan aanwezig moet zijn.
• We verwachten verder dat daar waar keuzes kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld over het
gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en het efficiënter werken), dat
die keuzes vervolgens in het Algemeen Bestuur worden besproken. Het denken over een bepaalde
keuzevrijheid voor de deelnemers hoort hierbij.
• Zoals we hebben afgesproken willen wij de mogelijkheid hebben om in goede samenspraak te kunnen
afwijken van het jaarplan.
• Als laatste maar zeker geen onbelangrijk punt blijft de afstemming over de bedrijfsvoering een punt
van aandacht. Als deelnemer zijn wij ons er van bewust dat wij daar zelf ook een rot in hebben (onder
andere zoals is beschreven in het Plan van Aanpak van de evaluatie, sturing op de GR en goed
eigenaarschap). Ook hierin vragen we meer pro-activiteit van u als GR richting haar deelnemers zodat
ieder zijn rol goed kan vervullen. Als raad van Noordenveld gaan we graag een keer op individuele
basis met het dagelijks bestuur en directie in gesprek over de bedrijfsvoering van de RUD.
• In ieder geval mogen we stellen dat er met deze exercitie rond de begroting een goede discussie op
gang is gekomen. Niet alleen over de financiën, maar ook over andere zaken zoals collegialiteit,
prioritering en het gemeenschappelijke doel dat we feitelijk nastreven, namelijk een schoon en veilig
Drenthe.
• Wij hebben in de afgelopen bijna 7 jaar niet het gevoel gehad dat directie en bestuur in control' zijn en
we willen de zich al jaren voortslepende gang van zaken graag doorbreken en tot op een oplossing op
langere termijn komen, zodat er de komende jaren rust in de organisatie van de RUD komt. Wij
verzoeken de RUD om in een nota van maximaal 5 pagina's aan te geven 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. Wij ontvangen de nota graag bij de eerstvolgende
Kaderbrief.
Gemeente Tynaarlo
• Ten opzichte van de kaderbrief is de kostenstijging naar beneden bijgesteld. Dit is een positieve
ontwikkeling.
• Ook zien we dat er onzekerheid is over de extra kosten die de Omgevingswet met zich mee gaat
brengen. Het is belangrijk dat we daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over krijgen.
• Wij verwachten dat de RUDD zich bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar
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deelnemers niet onuitputtelijk zijn.
Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van
werkzaamheden, het stellen prioritering en het efficiënter werken, verwachten wij dat die keuzes aan
ons worden voorgelegd en worden besproken.
Wij verwachten van de RUD dat zij zaken aanvullend of afwijkend van de begroting of het jaarplan
voor Tynaarlo éérst bespreekt en ter goedkeuring voorlegt.
Daarnaast blijft de bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij zijn wij als deelnemer ons zich er
ook van bewust dat wij daar zelf ook een rol in hebben (in het PvA van de evaluatie, sturing op de GR
en goed eigenaarschap).

Gemeente Westerveld
• De Raad van de gemeente Westerveld heeft waardering voor het werk dat de RUD doet.
• We hebben begrip voor een aantal onontkoombare kostenstijgingen zoals de indexering en het
thuiswerken. We hebben er waardering voor dat de kostenstijgingen in tweede instantie
teruggebracht zijn in deze ontwerpbegroting. De RUD is zich kennelijk bewust van het feit dat
deelnemers zich voor moeilijke financiële keuzes gesteld zien.
• We hebben enige moeite met het proces van totstandkoming van de ontwerpbegroting, via een
kaderbrief, een addendum met daarin een grote kostenstijging en tenslotte deze aangepaste
ontwerpbegroting, die nog onzekerheden bevat. Wij dringen er dan ook op aan dat hier zo snel
mogelijk duidelijkheid over komt.
• De leeftijdsopbouw geeft aan dat veel medewerkers gaan afzwaaien en er intern een groot tekort aan
opvolging is. De gesignaleerde krapte op de arbeidsmarkt geeft aan dat de RUD aantrekkelijk moet
zijn voor nieuwkomers. Hier zitten natuurlijk materiele (belonings-) en immateriële (organisatie-)
aspecten aan. Het verder terugdringen van het - mogelijk te beïnvloeden- ziekteverzuim maakt hier
ook onderdeel van uit. Wij constateren naar tevredenheid dat er binnen de nu gepresenteerde
begroting 2022 expliciet aandacht aan deze problematiek wordt gegeven.
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Inhoud zienswijzebrieven
Gemeente Aa en Hunze
Nog niet ontvangen
Gemeente Assen
Nog niet ontvangen
Gemeente Borger-Odoorn
Nog niet ontvangen
Gemeente Coevorden - conceptzienswijze
Inleiding
Vanaf 1 januari 2014 voert de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van Drenthe het milieu-brede
takenpakket uit in de gehele provincie. Dit doet de RUD Drenthe op basis van een gemeenschappelijke
regeling. De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD. De
gemeenten en de provincie blijven het bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. Zij
blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en de prioriteitstelling op lokaal niveau. Begin juli
ontvingen wij de ontwerpbegroting 2022 in navolging van de vaststelling door het Algemeen Bestuur. Op
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden staten en raden van de deelnemende gemeenten
en provincie op de hoogste gesteld waarna een zienswijzeprocedure op de begroting 2022 aanvangt.
Proces
Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de ontwerpbegroting 2022 verliep anders dan
voorgaande jaren. De begroting is door het Algemeen Bestuur in eerste instantie niet vastgesteld met als
gevolg dat deze grondig herzien is. Complimenten zijn op zijn plaats voor de wijze waarop de aanpassing
van de begroting heeft plaatsgevonden. Er is, door zowel de werknemers van de RUD Drenthe als door het
eigenarenoverleg, op een goede en constructieve wijze gekeken naar een aanpassing van de begroting. Dit
is een intensief en zorgvuldig traject geweest waarmee en besparing van €703.000 is bewerkstelligd.
Risico
Ondanks het feit dat bepaalde kosten onontkoombaar gebleken zijn hebben wij, vanuit de rol
opdrachtgever en eigenaar, keuzes kunnen maken. Zo zijn de kosten voor de aanbesteding van het
zaaksysteem opgeknipt, worden boa’s en luchtinzet achteraf betaald op basis van gebruik per deelnemer en
is de verhoging van de huisvestingskosten incidenteel geboekt. Wel zijn kosten met betrekking tot
onvermijdelijke onderwerpen en nader uit te werken onderwerpen, doorgeschoven naar een mogelijke
begrotingswijziging. Denk hierbij aan de komst van de omgevingswet en de herziening van de kerngetallen
van de Drentse Maat. Deze onderwerpen kunnen potentieel voor (hoge) meerkosten kunnen zorgen. Dit
zien we als een risico en hier maken we ons zorgen over. We zouden graag zien dat de communicatie rond
deze kosten helder onderbouwd worden, tijdig gedeeld worden en waar mogelijk voorzien zijn van
keuzemogelijkheden.
Sturing
We constateren dat er weinig mogelijkheden zijn om de RUD in haar keuzes te sturen. Daar waar keuzes
gemaakt kunnen worden zien wij graag dat deze ons tijdig worden toegelicht en voorgelegd. Denk hierbij
aan prioritering, eventuele efficiëntie slagen of te accepteren risico’s.
Organisatorische ontwikkelingen
Aan de hand van de doorlichting in 2017 is een ontwikkeltraject gestart om de basis van de organisatie
zowel organisatorisch als financieel op orde te krijgen. Daarnaast is dit jaar een evaluatie uitgevoerd van de
gemeenschappelijke regeling. Er zijn grote stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering. Wel zijn er
nog duidelijke stappen te zetten op dit vlak. Daarin heeft de gemeente Coevorden, in eigen organisatie,
eveneens een rol te vervullen zodat de RUD zijn werkzaamheden adequaat en efficiënt kan uitvoeren.
We zien dat er stappen gezet zijn met betrekking tot de herijking van de missie en visie, het op orde
brengen van het locatiebestand. We zien nog taken voor de RUD Drenthe met betrekking tot de preventieve
aanpak voor een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en op het gebied van de transitie van
reactieve naar meer proactieve dienstverlening.
Tot slot vragen wij u om ons zo snel mogelijk inhoudelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van de
begrotingswijziging 2022 zodat wij eventueel tijdig kunnen bijsturen waar nodig.
Gemeente De Wolden – conceptzienswijze, 30 september raadsvergadering
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Op 6 juli 2021 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de aanbiedingsbrief met
ontwerpbegroting 2022 ontvangen om hier een eventuele zienswijze op in te dienen. De ontwerpbegroting
2022 is in de raadsvergadering van 30 september jl. behandeld. In deze brief informeren wij u graag over
de uitslag hiervan.
Eerder hebben wij al onze kritische kanttekeningen geplaatst op de inhoud in het addendum op de
kaderbrief 2022. Met het nu uitgevoerde voorbereidingstraject voor het opstellen van de ontwerpbegroting
wil de gemeenteraad van De Wolden zijn waardering uitspreken over de inzet die de deelnemers en RUD
hiervoor hebben verricht. Een traject waarbij de eerder aangekondigde substantiële kostenstijging in het
addendum op de kaderbrief en de daarop gebaseerde ontwerpbegroting nogmaals volledig is doorgelicht.
Hoewel dit heeft geresulteerd in een naar beneden bijgestelde ontwerpbegroting moeten wij ook
constateren dat nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een hogere begroting ten opzichte van
voorgaande jaren. Overigens is dit een trend waarbij de afgelopen jaren ad hoc extra uitzettingen worden
gevraagd bij de deelnemers. Een stabiel meerjarig financieel perspectief ontbreekt. Juist helderheid hierin
versterkt het vertrouwen in de bedrijfsvoering van uw organisatie ten behoeve van ons en de andere
deelnemers.
In de voorliggende ontwerpbegroting gaat u in op de historisch financiële ontwikkelingen vanaf de start
van de RUD. Een doorlichting in 2017 maakte zichtbaar waar organisatorisch en financieel concrete
verbeterslagen moesten worden gemaakt. Een ontwikkeltraject is opgestart om de basis van de organisatie
op orde te krijgen.
Daarnaast is afgelopen periode een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. Uw
organisatie heeft duidelijke stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering maar wij zien ook dat er
nog stappen nodig zijn. Dat houdt ook in dat wij als deelnemers in onze eigen organisatie maatregelen
moeten treffen, zodat de RUD zijn werkzaamheden efficiënter kan uitvoeren.
We verwachten dat de RUD Drenthe zich ook bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar
deelnemers niet onuitputtelijk zijn.
Wij willen zelf meer sturingsmogelijkheden krijgen. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over
bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken, maar ook
het gesprek met elkaar te gaan voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveau en de te accepteren risico’s,
verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
Voor wat betreft financiële compensatie voor de verschuiving van bevoegd gezag bodemtaken van de
Provincie naar de Drentse gemeenten is echter nog geen duidelijkheid. U heeft aangegeven dat het Rijk in
het najaar meer duidelijkheid verschaft aan de provincies, gemeenten en waterschappen over de hoogte
van de uitkering in relatie tot de verschuiving van de bodemtaken. Wij gaan ervan uit dat hierbij het
uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige overheveling van budgetten om straks deze
taken te kunnen uitvoeren.
Tot slot vragen wij u ons tijdig te informeren over de inhoud van de begrotingswijziging 2022 met daarbij
een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Provincie Drenthe, zienswijze, d.d. 23 september
Met uw brief van 6 juni 2021 hebt u onze Staten de Ontwerpbegroting 2022 aangeboden. In uw brief geeft u
een toelichting op het doorlopen proces, de inhoud van de Ontwerpbegroting 2022 en worden de raden en
Staten uitgenodigd om een zienswijze hierop in te dienen. Onze Staten hebben de ontwerpbegroting
behandeld in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 15 september 2021. En dienen
hierbij een zienswijze in.
In het proces naar het opstellen van de ontwerpbegroting hebt u met de ambtelijk vertegenwoordigers een
uitgebreid proces doorlopen waarin de ontwerpbegroting nogmaals volledig is doorgelicht. Er zijn keuzes
gemaakt en kosten lager begroot of buiten de ontwerpbegroting gehouden. Dit heeft geleid tot een fors
lagere ontwerpbegroting dan werd aangekondigd in de kaderbrief. Onze Staten spreken hun waardering uit
voor dit proces. Tegelijkertijd uiten zij ook hun zorgen voor de financiële werksituatie van uw organisatie.
Er wordt gewerkt met een begroting die onder druk staat en de wetenschap dat er nog aanzienlijke kosten
aankomen die nog niet in deze ontwerpbegroting zijn opgenomen. Onze Staten hebben zorgen of er
voldoende financiën beschikbaar zijn om uw werkzaamheden op niveau uit te voeren en zorg te dragen
voor een veilige en schone leefomgeving in Drenthe.
Onze Staten doen door middel van deze zienswijze de nadrukkelijke oproep om te werken met een
realistische begroting en de niet (volledig) opgenomen kosten alsnog op te nemen in de Begroting 2022,
dan wel deze bij de begrotingswijziging begin 2022 aan onze Staten voor te leggen. Onze Staten stemmen in
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met de voorliggende ontwerpbegroting met de toezegging dat de aangekondigde begrotingswijziging voor
zienswijze aan hun wordt voorgelegd.
Gemeente Emmen – zienswijze d.d. 30 september
De raad spreekt zijn zorg uit over de onzekerheden inzake de bedrijfs- en uitvoeringskosten, digitalisering,
de invoering van de omgevingswet en de extra kosten voor BOA’s en luchtadvies die op dit moment in de
begroting van de RUD aanwezig zijn.
Het hoge ziekteverzuim baart de raad eveneens zorgen. De raad verwacht dat er een volledige begroting
2023 zal worden voorgelegd waarin direct alle kosten zijn verwerkt.
Daarnaast zijn er 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. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor bestuur en
organisatie van de RUD.
Gemeente Hoogeveen – Conceptzienswijze, raadsvergadering 23 sept en 7 okt.
Eerder hebben wij al onze kritische kanttekeningen geplaatst op de inhoud in het addendum op de
kaderbrief 2022. Met het nu uitgevoerde voorbereidingstraject voor het opstellen van de ontwerpbegroting
wil de gemeenteraad van Hoogeveen zijn waardering uitspreken over de inzet die de deelnemers en RUD
hiervoor hebben verricht. Een traject waarbij de eerder aangekondigde substantiële kostenstijging in het
addendum op de kaderbrief en de daarop gebaseerde ontwerpbegroting nogmaals volledig is doorgelicht.
Hoewel dit heeft geresulteerd in een naar beneden bijgestelde ontwerpbegroting moeten wij ook
constateren dat nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een hogere begroting ten opzichte van
voorgaande jaren. Overigens is dit een trend waarbij de afgelopen jaren ad hoc extra uitzettingen worden
gevraagd bij de deelnemers. Een stabiel meerjarig financieel perspectief ontbreekt.
In de voorliggende ontwerpbegroting gaat u in op de historisch financiële ontwikkelingen vanaf de start
van de RUD. Een doorlichting in 2017 maakte zichtbaar waar organisatorisch en financieel concrete
verbeterslagen moesten worden gemaakt. Een ontwikkeltraject is opgestart om de basis van de organisatie
op orde te krijgen.
Daarnaast is afgelopen periode een evaluatie van de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd. Uw
organisatie heeft duidelijke stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering maar wij zien ook dat er
nog stappen nodig zijn. Dat houdt ook in dat wij als deelnemers in onze eigen organisatie maatregelen
moeten treffen, zodat de RUD zijn werkzaamheden efficiënter kan uitvoeren.
Gelet op de zorgwekkende financiële situatie van de gemeente Hoogeveen verwachten wij dat de RUD
Drenthe zich ook bewust is van het feit dat extra uitzetting van financiële middelen zeer beperkt mogelijk
is.
Wij willen zelf meer sturingsmogelijkheden krijgen. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over
bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken, maar ook
het gesprek met elkaar te gaan voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveau en de te accepteren risico’s,
verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
Tot slot gaan wij ervan uit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de
begrotingswijziging 2022 inclusief een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Gemeente Meppel – conceptzienswijze, 28 oktober raadsvergadering
Op 6 juli jl. ontvingen wij uw ontwerpbegroting 2022 met daarbij de mogelijkheid voor het indienen van
een zienswijze. Dit onderwerp staat op de agenda van onze raad op 28 oktober 2021. De begroting en de
zienswijzen behandelt uw algemeen bestuur echter in de vergadering van het algemeen bestuur van 11
oktober 2021. Hierbij ontvangt u daarom reeds de aan onze raad voorgestelde zienswijze onder
voorbehoud van instemming door onze raad.
In reactie op de kaderbrief 2022 gaven wij aan dat de geschetste ontwikkelingen voor 2022 een verhoging
van de kosten met zich meebrengen. Ons streven was en is om de kosten voor de gemeente Meppel niet te
laten toenemen en de kwaliteit van de geleverde diensten daarbij op peil te houden.
Ten opzichte van voorgaande jaren zien wij een stijging van de deelnemersbijdrage. Positief is dat de
kostenstijging ten opzichte van de kaderbrief naar beneden is bijgesteld. De stijging in de
deelnemersbijdrage wordt veroorzaakt door indexering, bijdrage omgevings-veiligheid, de aanbesteding
van het zaaksysteem, het verbeteren van de informatievoorziening en het locatiebestand en; het faciliteren
van het thuiswerken. De kosten voor extra BOA-capaciteit en luchtadvies worden niet afzonderlijk bij de
deelnemers in rekening worden gebracht. Deze kosten worden onder de kop 'nog door te belasten
meerwerkbaten' opgenomen. Daar is de verdeling van deze kosten over de gemeenten onduidelijk. Dit
brengt onzekerheid mee voor de deelnemersbijdrage.
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Het weerstandsvermogen van de RUD Drenthe is "ruim onvoldoende". Hierdoor verdwijnt de ruimte om
financiële tegenvallers op te vangen. Voor iedere financiële tegenvaller moet de deelnemers worden
verzocht om een (incidentele of structurele) verhoging van de bijdrage. Wij missen in de stukken uw
aanpak om dit op te lossen.
We zien een aantal onzekerheden in de ontwerpbegroting zitten waarbij is aangegeven dat de betreffende
onderwerpen betrokken worden bij een begrotingswijziging 2022. Met betrekking tot de implementatie
van een nieuw zaaksysteem, de invoering van de Omgevingswet en de evaluatie van de GR RUD geeft u aan
dat nog niet in te schatten is welke kosten dit met zich mee gaat brengen.
In de perspectiefnota 2022 is als bestedingswens opgenomen om het budget voor de RUD Drenthe
structureel te verhogen met € 70.000. Hiermee is een beperkt financiële ruimte gecreëerd. Het is echter
onduidelijk of deze ruimte voldoende is voor de mogelijke extra kosten die de begrotingswijziging en de
eventuele meerwerkkosten voor BOA-capaciteit en luchtadvies met zich meebrengen. Daarnaast is nog
onduidelijk hoe de nieuwe verrekenmethodiek voor Meppel concreet uitpakt. De deelnemersbijdrage is
voor Meppel fors verhoogd gebaseerd op de uren van het jaarprogramma 2020. Uit een eerste indicatie van
de financiële gevolgen van de verrekenmethodiek voor het jaar
2021, opgenomen in de voorjaarrapportage, blijkt echter dat wij meer dan de verhoging terug zouden
ontvangen.
We verwachten dat de RUD Drenthe zich bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar
deelnemers niet onuitputtelijk zijn. Daar waar keuzes gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het
gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken, verwachten wij dat die
keuzes aan ons worden voorgelegd en worden besproken.
Wij gaan ervan uit dat we zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van de inhoud van de
begrotingswijziging inclusief een duidelijke onderbouwing zodat bijsturing tijdig kan plaatsvinden.
Omtrent meerwerkkosten vindt nu structureel overleg plaats. Dit wordt als positief ervaren en op die wijze
gaan wij er van uit tijdig te kunnen bijsturen.
Daarnaast blijft de bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij zijn wij als deelnemer ons zich er ook van
bewust dat wij daar zelf ook een rol in hebben. Wij hopen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben
geïnformeerd.
Gemeente Midden-Drenthe – Reactie, d.d. 4 oktober
Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen
we op 6 juli 2021 uw ontwerpbegroting 2022. De begroting geeft ons een beeld van de
financiën en het beleid van uw organisatie voor 2022.
Behandeling in de gemeenteraad
We hebben uw begroting inhoudelijk behandeld in de raadsvergadering van 30 september
2021. Tijdens de raadsvergadering zijn een amendement en een motie ingediend. Beide zijn
aangenomen en in plaats van een zienswijze sturen wij u hierbij de tekst van het
amendement en de motie toe.
Amendement 'Niet instemmen begroting 2022'
Wijzigingsvoorstel:
1. Beslispunt 3 te wijzigen in: Niet in te stemmen met de begroting 2022.
2. Beslispunt 4 te wijzigen in: Niet in stemt met de concept zienswijze namens de raad,
maar in plaats daarvan het geamendeerde besluit, met amendement en toelichting
verzenden naar de GR- RUD.
3. Beslispunt 5 toevoegt dat luidt: 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.
Overwegingen
De VVD fractie is aanwezig geweest bij de voorlichtingsavond van de RUD rondom de
begroting en heeft kennisgenomen van de stukken. Wij zijn van mening dat de begroting
onvoldoende onderbouwing kent met betrekking tot de risico's en besparingen. De raad zal
hierdoor al op korte termijn te maken krijgen met een volgende begrotingswijziging voor het
jaar 2022, welke zijn invloed heeft op de toch al krappe begroting van Midden-Drenthe.
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Onze fractie is niet overtuigd dat de begroting van de RUD-Drenthe resulteert in een
betrouwbare en stabiele organisatie die de huidige problematiek adequaat op gaat lossen.
De VVD fractie is wel van mening dat de huidige noodzakelijk bedrijfsvoering doorgang moet
vinden. Dit om de wettelijke taken uit te voeren en de inwoners/bedrijven niet de
dienstverlening te ontzeggen.
De TaskForce groep bestaande uit een afvaardiging uit het DB/ AB, Ondernemingsraad en
externe projectleiding moet het huidige plan van aanpak (PvA) concretiseren hoe de
problematiek, risico's en het ziekteverzuim hersteld kunnen worden. Hierbij dient er ook een
advies te komen in hoeverre de organisatie/management in staat is met de huidige bezetting
dit PvA uitvoering te geven. Van de vertegenwoordiger in het Bestuur van Midden-Drenthe
verwachten wij een actieve terugkoppeling omtrent de voortgang van de activiteiten van de
Taskforce.
Het amendement is betrokken bij de bespreking van het voorstel. Het amendement is in
meerderheid aangenomen. Alleen de fractie van het CDA stemde tegen het voorstel zodat
19 stemmen voor en 3 stemmen tegen de stemverhouding is.
Alleen de twee eerste beslispunten van het oorspronkelijke voorstel zijn ongewijzigd
gebleven.
Deze luiden:
1. Kennis te nemen van de voorjaarsrapportage RUD Drenthe 2021.
2. Kennis te nemen van het concept plan van aanpak evaluatie GR RUD Drenthe.
Motie 'Meer grip op de bedrijfsvoering van de RUD'
De raad van Midden-Drenthe spreekt uit:
1. Dat de bedrijfsvoering van de RUD al enige tijd te wensen over laat.
2. Dat dit met name in de financiële budgetten steeds gevolgen heeft.
3. Dat de voorliggende begroting ook teveel onzekerheden bevat om deze als zodanig goed
te keuren.
4. Dat de onderbouwing en communicatie hieromtrent op dit moment ook niet direct zicht
geeft op een duidelijke verbetering.
5. Dat zij hierdoor de nodige vraagtekens zet bij de huidige bedrijfsvoering van de RUD, maar
dat uit de evaluatie ook blijkt dat de eigenaren verzuimen de regie te nemen.
En draagt het College- en met name wethouder Schipper als lid van het DB van de RUD - op:
6. Het Algemeen Bestuur en de directie van de RUD op de hoogte stellen van deze motie.
7. Deze motie ook te delen met de andere deelnemende gemeenteraden.
8. 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.
9. Voor eind november met een goed onderbouwde en realistische begroting te komen
waarin de financiële risico's zijn geminimaliseerd.
Toelichting
Het gaat al enige jaren mis bij de RUD. Het ziekteverzuim is niet onder controle te krijgen,
maar wordt in ieder jaar weer consequent niet realistisch begroot. Het zaaksysteem LOS
heeft mede door ongelooflijk veel maatwerk, meer dan 1 miljoen euro gekost en moet
binnenkort weer opnieuw worden aanbesteed. Dit en andere zaken heeft ertoe geleid dat de
reserves zijn geminimaliseerd en dat de deelnemende gemeenten steeds voor financiële
verassingen werden gesteld. Hierover hebben meerdere partijen al vele signalen afgegeven
en hebben we in de afgelopen jaren ook al vele bezorgde zienswijzen ingediend, die niet
leiden tot het gewenste resultaat, namelijk een goed onderbouwd en verdedigbaar budget.
Ook in de nu voorliggende begroting van 2022 wordt ons een "besparing" van K€ 703
gepresenteerd waarvan sommige posten die terug gebracht zijn tot€ 0 achteraf gewoon als
meerwerk in rekening zullen worden gebracht. In deze begroting zitten bovendien tonnen
aan onzekerheid, zoals wij uit de online informatie bijeenkomst voor raadsleden op 7
september jl. hebben opgemaakt.
Er is naar aanleiding van de evaluatie nu een plan van aanpak gepresenteerd door de RUD.
Hierin worden een aantal knelpunten benoemd en staan een aantal aanbevelingen in. De
gemeenteraad van Midden-Drenthe behoort niet tot de groep uit de evaluatie die gelaten
toekijken onder het motto "het is wat het is" en wil vooraf duidelijkheid hoe dit plan van
aanpak gaat zorgen voor een betere controle en meer grip op de RUD.
De motie is in meerderheid aangenomen met 19 stemmen voor en 3 tegen. Alleen het CDA
heeft tegen de motie gestemd.
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Gemeente Noordenveld – concept zienswijze
Proces
We zijn positief over de manier waarop de aanpassing van de begroting heeft plaatsgevonden. Hiermee
hebben we de uitzetting van de begroting van aanvankelijk 1.700K terug kunnen brengen naar 600K. Wij
vragen ons af of hiermee (ook) tegemoet is gekomen aan onze wens om als opdrachtgever en eigenaar een
zekere keuzevrijheid te hebben?
We realiseren ons dat bepaalde kosten onontkoombaar zijn om aan bepaalde kwaliteitseisen te kunnen
blijven voldoen. Als voorbeeld hiervan kan het op orde hebben van het inrichtingenbestand worden
genoemd. Ook wij zien dit als belangrijke voorwaarde om het risico gestuurd toezicht (RGT) adequaat te
kunnen uitvoeren.
Kanttekeningen
Allereerst willen we de kanttekening maken dat de door u verstuurde stukken (zoals de Kaderbrief) voor
ons als Raad moeilijk leesbaar zijn. Er wordt veel ambtelijke taal gebruikt, wat de leesbaarheid en
begripsvorming niet ten goede komt.
Als 'actuele ontwikkeling benoemt u al enige jaren de gang van zaken rond de herijking van missie en visie
RUD. Inmiddels is deze nog steeds niet vastgesteld. Desondanks stelt u dat in begrotingsjaar 2022 volgens
de herijkte missie en visie zal worden gewerkt. U brengt ons hiermee lichtelijk in 'verwarring'.
We zien ook dat de aangepaste begroting zo z'n beperkingen heeft. Naast een aantal kosten die uit de
begroting zijn gehaald, maar die we in een onverhulde begrotingswijziging terug gaan zien, zijn er nog veel
onzekerheden waar we ons zorgen over maken.
De invoering van de Omgevingswet zorgt naar uw verwachting voor extra kostenstijgingen, de kosten voor
inzet Boa's en luchtadviseurs zijn onzeker voor de deelnemers en van bepaalde kosten wordt nu at
aangekondigd dat ze in een begrotingswijziging zullen worden verwerkt (bijvoorbeeld bedrijfs- en
uitvoeringskosten).
Wij vinden dat de RUD niet (steeds) gemakshalve vooruit kan lopen op aanvullende begrotingswijzigingen;
alle noodzakelijke investeringen en ontwikkelingen moeten, afdoende gemotiveerd, financieel zijn
opgenomen in de vastgestelde begroting 2022. We verwachten een discussie voor invoering over o.a. nut en
noodzaak van bepaalde (nieuwe) taken, de gewenste kwaliteit, de bijbehorende risico's en wie daar
vervolgens verantwoordelijk voor is. In de huidige discussies over kosten bespeuren wij enerzijds een wat
rigide houding om strikt aan de bestaande wet- en regelgeving te moeten voldoen ('wettelijke taak'). Ook de
bereidheid en misschien wel de angst om gemotiveerd van bestaande regels af te wijken speelt hierin een
rol. In veranderende tijden kun je je soms afvragen of we nog wel de juiste dingen doen. In tijden van
financiële schaarste moeten we toch kritisch blijven over de vraag of we met deze schaarse middelen wet
inzetten op die dingen die we met z'n alien belangrijk vinden.
We willen dat u de aangekondigde extra kosten vooralsnog meeneemt naar de begroting 2023 en niet aan
de toch al flink gestegen kosten voor 2022 toevoegt. We verwachten dan wel dat deze kosten expliciet
worden gemaakt en van een gedegen onderbouwing (waarom nodig? alternatieven, scenario's?
besparingen elders?) worden voorzien.
Het ziekteverzuim is en blijft te hoog en dat gaat ten koste van werkelijk inzetbare uren. U lijkt zich daarbij
neer te leggen voor 2022. Wij vinden dat het percentage naar beneden moet en dat juist op het terrein van
medewerkers- gezondheid en -welzijn een overtuigend actieplan aanwezig moet zijn.
Keuzemogelijkheden
We verwachten verder dat daar waar keuzes kunnen worden gemaakt (bijvoorbeeld over het gefaseerd
uitvoeren van werkzaamheden, het stellen van prioriteiten en het efficiënter werken), dat die keuzes
vervolgens in het Algemeen Bestuur worden besproken. Het denken over een bepaalde keuzevrijheid voor
de deelnemers hoort hierbij.
Sturingsmogelijkheden
Zoals we hebben afgesproken willen wij de mogelijkheid hebben om in goede samenspraak te kunnen
afwijken van het jaarplan. Hiermee willen we voorkomen dat hier gaandeweg of achteraf discussie over
ontstaat. In uw aanbiedingsbrief geeft u aan dat u in de afweging van noodzakelijke kosten indringend heeft
stilgestaan bij de nijpende financiële situatie van de deelnemers. Echter, zoals eerder geformuleerd, we
missen hierin een bepaalde mate van keuzevrijheid voor de deelnemers.
Als laatste maar zeker geen onbelangrijk punt blijft de afstemming over de bedrijfsvoering een punt van
aandacht. Als deelnemer zijn wij ons er van bewust dat wij daar zelf ook een rot in hebben (onder andere
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zoals is beschreven in het Plan van Aanpak van de evaluatie, sturing op de GR en goed eigenaarschap). Ook
hierin vragen we meer pro-activiteit van u als GR richting haar deelnemers zodat ieder zijn rol goed kan
vervullen. Als raad van Noordenveld gaan we graag een keer op individuele basis met het dagelijks bestuur
en directie in gesprek over de bedrijfsvoering van de RUD.
Discussie
In ieder geval mogen we stellen dat er met deze exercitie rond de begroting een goede discussie op gang is
gekomen. Niet alleen over de financiën, maar ook over andere zaken zoals collegialiteit, prioritering en het
gemeenschappelijke doel dat we feitelijk nastreven, namelijk een schoon en veilig Drenthe. Hoe we
vervolgens invulling moeten geven aan het halen van dat doel, daarover moeten we als collega's blijvend
met elkaar in gesprek (kunnen) gaan.
Wij hebben in de afgelopen bijna 7 jaar niet het gevoel gehad dat directie en bestuur in control' zijn en we
willen de zich al jaren voortslepende gang van zaken graag doorbreken en tot op een oplossing op langere
termijn komen, zodat er de komende jaren rust in de organisatie van de RUD komt. Wij verzoeken de RUD
om in een nota van maximaal 5 pagina's aan te geven 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. Wij ontvangen de nota graag bij de eerstvolgende Kaderbrief.
Gemeente Tynaarlo - conceptzienswijze
We zien een kostenstijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deels is deze terug te voeren op een
verschuiving van taken door/met de invoering van de Omgevingswet. Ten opzichte van de kaderbrief is de
kostenstijging naar beneden bijgesteld. Dit is een positieve ontwikkeling.
Het is echter maar zeer de vraag of die reductie ook werkelijkheid wordt. We zien namelijk dat er ook dit
jaar weer een groot aantal onzekerheden in de begroting zit. De invoering van de Omgevingswet zorgt naar
verwachting voor extra kostenstijgingen, de kosten voor inzet Boa’s en luchtadviseurs zijn onzeker voor de
deelnemers en van bepaalde kosten wordt nu al aangekondigd dat ze in een begrotingswijziging zullen
worden verwerkt.
Ook zien we dat er onzekerheid is over de extra kosten die de Omgevingswet met zich mee gaat brengen.
Het is belangrijk dat we daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over krijgen.
Wij verwachten dat de RUDD zich bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar deelnemers
niet onuitputtelijk zijn. Ook voor Tynaarlo geldt dat de financiën onder druk staan. Daar waar keuzes
gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van werkzaamheden, het stellen
prioritering en het efficiënter werken, verwachten wij dat die keuzes aan ons worden voorgelegd en
worden besproken. Het is uiteindelijk aan het college om hierover een keuze te maken.
Wij verwachten van de RUD dat zij zaken aanvullend of afwijkend van de begroting of het jaarplan voor
Tynaarlo éérst bespreekt en ter goedkeuring voorlegt. Voorkomen dient te worden dat wij achteraf in een
discussie over uitgevoerde en te bekostigen taken terecht komen. Daarnaast blijft de bedrijfsvoering een
punt van aandacht, hierbij zijn wij als deelnemer ons zich er ook van bewust dat wij daar zelf ook een rol in
hebben (in het PvA van de evaluatie, sturing op de GR en goed eigenaarschap).
Gemeente Westerveld, zienswijze, d.d. 23 september
De Raad van de gemeente Westerveld heeft waardering voor het werk dat de RUD doet.
We hebben begrip voor een aantal onontkoombare kostenstijgingen zoals de indexering en het
thuiswerken. We hebben er waardering voor dat de kostenstijgingen in tweede instantie teruggebracht zijn
in deze ontwerpbegroting. De RUD is zich kennelijk bewust van het feit dat deelnemers zich voor moeilijke
financiële keuzes gesteld zien.
We hebben enige moeite met het proces van totstandkoming van de ontwerpbegroting, via een kaderbrief,
een addendum met daarin een grote kostenstijging en tenslotte deze aangepaste ontwerpbegroting, die nog
onzekerheden bevat.
Het gaat met name om de voorziene kostentoenamen als gevolg van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, een nieuw zaaksysteem en de eventuele gevolgen van de evaluatie van de RUD. Wij dringen
er dan ook op aan dat hier zo snel mogelijk duidelijkheid over komt.
De leeftijdsopbouw geeft aan dat veel medewerkers gaan afzwaaien en er intern een groot tekort aan
opvolging is. De gesignaleerde krapte op de arbeidsmarkt geeft aan dat de RUD aantrekkelijk moet zijn voor
nieuwkomers. Hier zitten natuurlijk materiele (belonings-) en immateriële (organisatie-) aspecten aan. Het
verder terugdringen van het - mogelijk te beïnvloeden- ziekteverzuim maakt hier ook onderdeel van uit.
11

Wij constateren naar tevredenheid dat er binnen de nu gepresenteerde begroting 2022 expliciet aandacht
aan deze problematiek wordt gegeven.
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