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Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) 
ontvingen wij op 15 april 2021 uw jaarstukken met de daarbij behorende aanbiedingsbrief 
en het accountantsverslag. U heeft het begrotingsjaar 2020 afgesloten met een negatief 
resultaat van - € 82.037,- en u heeft het voornemen om dit tekort te laten financieren door 
de deelnemers. U heeft ons verzocht om een reactie te geven op dit voornemen. 
 
Exploitatietekort 
Het exploitatietekort heeft volgens u meerdere oorzaken. De legesinkomsten zijn aanzienlijk 
minder dan begroot en daartegenover staat dat de gerealiseerde personeelslasten  
€ 138.929, - hoger zijn dan begroot. Volgens u is dit het gevolg van hogere kosten voor de 
inhuur van personeel om aan de benodigde inzet voor het jaarprogramma, de aanvullende 
projecten en het Ontwikkelprogramma te kunnen voldoen. In de exploitatie is ook een 
bedrag van € 41.744, - aan extra kosten opgenomen die een rechtstreeks gevolg zijn van het 
uitbreken van de COVID-19 pandemie en het inrichten van de thuiswerkplekken. U verzoekt 
de gemeente Midden-Drenthe om voor een bedrag van € 6.153, - bij te dragen in het 
exploitatietekort. 
 
Reactie college 
U heeft in de jaarstukken, de aanbiedingsbrief en in de al eerder verkregen 
najaarsrapportage van 2020 op voldoende wijze onderbouwd hoe het tekort tot stand is 
gekomen. Het college gaat er wel van uit dat u dit jaar intern gaat evalueren hoe een 
dergelijk tekort in de toekomst kan worden voorkomen. Daarnaast gaat het college ervan uit 
dat, als er in de toekomst opnieuw een tekort dreigt, met de deelnemers in overleg wordt 
getreden of er op andere punten in de organisatie kan worden bespaard. Op deze manier 
voorkomt u een dergelijk exploitatietekort.  
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Ten aanzien van de kosten die een rechtstreeks gevolg zijn van de COVID-19 pandemie 
verwacht het college dat deze kosten eenmalig zijn en dat deze kosten bij de jaarstukken van 
2021 niet meer terug zullen komen. U heeft namelijk de volgende kosten gemaakt: 
Afschrijvingskosten voor bureaustoelen, ICT-kosten voor het invoeren van een 
laptopconcept/thuiswerkplek, licentiekosten voor het digitaal vergaderen en licentiekosten 
voor een systeem om een werkplek te reserveren. Dit zijn volgens het college eenmalige 
kosten die wij in 2021 niet meer verwachten terug te zien. 
 
Conclusie 
Het college kan zich vinden in uw voornemen om het exploitatietekort te laten financieren 
door de deelnemers. 
 
Voorbehoud raad 
Onze reactie komt, na verzending van deze brief, als ingekomen stuk op de 
raadsvergadering. Het kan daarom voorkomen dat u in een later stadium, naar aanleiding 
van de raadsvergadering, nog een aangepaste reactie op de jaarstukken ontvangt. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ricardo Smit, juridisch medewerker, te 
bereiken op maandag tot en met vrijdag via telefoonnummer (0593) 53 92 76 of via het 
mailadres r.g.smit@middendrenthe.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe, 
 
de secretaris,    de burgemeester. 


