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In de raadsvergadering van 14 september heeft de gemeenteraad van Tynaarlo kennisgenomen van de 
ontwerpbegroting 2022 van de RUD Drenthe. Het raadsbesluit is als bijlage toegevoegd.   
De gemeenteraad heeft besloten de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen:  
 
Zienswijze: 
De gemeenteraad ziet 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. De raad ziet 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.  
 
De raad vraagt u om na te gaan of de extra kosten meegenomen kunnen worden bij de 
uitvoeringsregeling schadeherstelfonds Corona 2020.  
 
Ook ziet de raad dat er onzekerheid is over de impact die de Omgevingswet gaat hebben. Hierbij wordt 
met name gedacht aan de gevolgen voor de formatie, automatisering en legesinkomsten. Het is 
belangrijk dat de raad daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over krijgt. 
 
De raad verwacht dat de RUD 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 van 
prioritering en het efficiënter werken, verwacht de raad dat die keuzes worden voorgelegd en worden 
besproken.  
 
De raad verwacht 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 er achteraf in een 
discussie over uitgevoerde en te bekostigen taken terecht wordt komen. Daarnaast blijft de 
bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij is de raad als deelnemer zich er ook van bewust dat van 
de rol die de raad daarin heeft.  
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In aanvulling op bovenstaande geeft de gemeenteraad van Tynaarlo u het advies van de 
intergemeentelijke raadswerkgroep Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo (AANT) als zienswijze 
mee.  
 
De aandachtspunten zoals verwoord in de reactie op de Kaderbrief 2022 zijn feitelijk nog steeds actueel. 
Het gaat hierbij om het wollige taalgebruik in de tekst, het niet op orde zijn van het zaaksysteem, het 
hoge ziekteverzuim, de financiële onbeheersbaarheid van de organisatie en de ongevraagde uitbreiding 
van de dienstverlening.  
 
De raad wil de zich al jaren voortslepende gang van zaken bij de RUD graag doorbreken en tot op een 
oplossing op langere termijn komen. Zodat er de komende jaren rust in de organisatie van de RUD komt. 
Gemeenten zullen daartoe ook de hand in eigen boezem moeten steken.  
 
De raad verzoekt u 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. De raden ontvangen de nota graag bij de eerstvolgende Kaderbrief en 
zullen deze welwillend tegemoet treden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de gemeenteraad van Tynaarlo,  
 
 
 
 
R.J. Puite 
griffier 


