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Geachte mevrouw Heidekamp-Prins, 

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. 
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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. 
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. 
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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. 

Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Hofstee, medewerker 
veiligheidszaken, te bereiken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend 
via telefoonnummer (0593) 53 93 02. 

Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Midden-Drenthe, 
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