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Geachte heer Otter,
Op 6 juli stuurde u ons uw ontwerpbegroting 2022 nadat deze op 5 juli door het Algemeen Bestuur was
vastgesteld. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient u de staten en de raden van
de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om met een zienswijze te reageren op de
begroting van 2022.
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
al 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 wel inzetten op die dingen die we met
z’n allen 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 rol 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.
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
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aan geld en personeel voor een sobere, maar kwali atief goede uitvoering van de verplichte wettelijke
taken plus de afspraken met gemeenten. Wij ontvangen de nota graag bij de eerstvolgende Kaderbrief.

Met vriendelijke groet,
De Raad van de gemeente Noordenvj
K. Smjj

orzitter

H. Hutti|nga, griffier
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