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In de collegevergadering van 11 mei 2021 is de Jaarrekening 2020 en het plan van aanpak ter 
dekking van het exploitatietekort 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) door het college van Assen besproken.

Allereerst willen wij u een compliment geven dat u ondanks de problemen die de pandemic in 2020 
organisatorisch maar ook op persoonlijk vlak bij de medewerkers in thuissituaties heeft gegeven, u 
in staat bent geweest de productie te halen.

Helaas is 2020 mede door de middelen die nodig waren ten gevolg van de pandemic afgesloten met 
een negatief resultaat van - € 82.037,-. Als gevolg hiervan is er per 31 december 2020 sprake van een 
negatieve Algemene reserve van € 66.588,-.
Omdat sprake is van een negatieve algemene reserve heeft het algemeen bestuur het voornemen om 
het exploitatietekort van € 82.037,- te laten financieren door de deelnemers.
Dit plan, dat gericht is op het afbouwen en/of dekken van het nadelig exploitatiesaldo heeft u voor 
een zienswijze aan ons voorgelegd.

Wij kunnen instemmen met het plan om het negatief exploiatietekort door de deelnemers te laten 
fiancieren naar rato van de deelnemersbijdrage.
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