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Geacht bestuur, 

 

Op 6 juli 2021 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks 

bestuur de aanbiedingsbrief met ontwerpbegroting 2022 ontvangen om 

hier een eventuele zienswijze op in te dienen. De ontwerpbegroting 2022 

is in de raadsvergadering van 30 september jl. behandeld. In deze brief 

informeren wij u graag over de uitslag hiervan. 

 

Eerder hebben wij al onze kritische kanttekeningen geplaatst op de 

inhoud in het addendum op de kaderbrief 2022. Met het nu uitgevoerde 

voorbereidingstraject voor het opstellen van de ontwerpbegroting wil de 

gemeenteraad van De Wolden zijn waardering uitspreken over de inzet 

die de deelnemers en RUD hiervoor hebben verricht. Een traject waarbij 

de eerder aangekondigde substantiële kostenstijging in het addendum op 

de kaderbrief en de daarop gebaseerde ontwerpbegroting nogmaals 

volledig is doorgelicht. Hoewel dit heeft geresulteerd in een naar 

beneden bijgestelde ontwerpbegroting moeten wij ook constateren dat 

nieuwe ontwikkelingen hebben geleid tot een hogere begroting ten 

opzichte van voorgaande jaren. Overigens is dit een trend waarbij de 

afgelopen jaren ad hoc extra uitzettingen worden gevraagd bij de 

deelnemers. Een stabiel meerjarig financieel perspectief ontbreekt.  

Juist helderheid hierin versterkt het vertrouwen in de bedrijfsvoering van 

uw organisatie ten behoeve van ons en de andere deelnemers. 

 

In de voorliggende ontwerpbegroting gaat u in op de historisch financiële 

ontwikkelingen vanaf de start van de RUD. Een doorlichting in 2017 

maakte zichtbaar waar organisatorisch en financieel concrete 

verbeterslagen moesten worden gemaakt. Een ontwikkeltraject is 

opgestart om de basis van de organisatie op orde te krijgen. 

Daarnaast is afgelopen periode een evaluatie van de gemeenschappelijke 

regeling uitgevoerd. Uw organisatie heeft duidelijke stappen gezet ter 

verbetering van de bedrijfsvoering maar wij zien ook dat er nog stappen 

nodig zijn. Dat houdt ook in dat wij als deelnemers in onze eigen 

organisatie maatregelen moeten treffen, zodat de RUD zijn 

werkzaamheden efficiënter kan uitvoeren. 

 

We verwachten dat de RUD Drenthe zich ook bewust is van het feit dat 

de financiële middelen van haar deelnemers niet onuitputtelijk zijn.  
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Wij willen zelf meer sturingsmogelijkheden krijgen. Daar waar keuzes 

gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van 

werkzaamheden, prioritering en het efficiënter werken, maar ook het 

gesprek met elkaar te gaan voeren over het ambitie- en kwaliteitsniveau 

en de te accepteren risico’s, verwachten wij dat die keuzes aan ons 

worden voorgelegd en worden besproken. 

 

Voor wat betreft financiële compensatie voor de verschuiving van 

bevoegd gezag bodemtaken van de Provincie naar de Drentse 

gemeenten is echter nog geen duidelijkheid. U heeft aangegeven dat het 

Rijk in het najaar meer duidelijkheid verschaft aan de provincies, 

gemeenten en waterschappen over de hoogte van de uitkering in relatie 

tot de verschuiving van de bodemtaken. Wij gaan ervan uit dat hierbij 

het uitgangspunt is dat overdracht van taken leidt tot evenredige 

overheveling van budgetten om straks deze taken te kunnen uitvoeren. 

 

Tot slot vragen wij u ons tijdig te informeren over de inhoud van de 

begrotingswijziging 2022 met daarbij een duidelijke onderbouwing zodat 

bijsturing tijdig kan plaatsvinden. 

 

Vragen 

Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 

Rudolf Mud. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief 

vermelden? 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de gemeenteraad, 

 

 

 

 

Joukje van Roeden-Hoekstra  Janny Vlietstra 

griffier      burgemeester 

 

 

 


