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Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 RUDD 

 
 
Geacht bestuur, 
 

 

Inleiding 
Vanaf 1 januari 2014 voert de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) van Drenthe het milieu-brede 

takenpakket uit in de gehele provincie. Dit doet de RUD Drenthe op basis van een gemeenschappelijke 
regeling. De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD. De 
gemeenten en de provincie blijven het bevoegd gezag en eerste aanspreekpunt voor de samenleving. Zij 
blijven daarbij verantwoordelijk voor het milieubeleid en de prioriteitstelling op lokaal niveau. Begin juli 
ontvingen wij de ontwerpbegroting 2022 in navolging van de vaststelling door het Algemeen Bestuur. Op 
grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden staten en raden van de deelnemende 
gemeenten en provincie op de hoogste gesteld waarna een zienswijzeprocedure op de begroting 2022 

aanvangt.  
 
Proces 
Het proces met betrekking tot de totstandkoming van de ontwerpbegroting 2022 verliep anders dan 
voorgaande jaren. De begroting is door het Algemeen Bestuur in eerste instantie niet vastgesteld met als 
gevolg dat deze grondig herzien is. Complimenten zijn op zijn plaats voor de wijze waarop de aanpassing 
van de begroting heeft plaatsgevonden. Er is, door zowel de werknemers van de RUD Drenthe als door 

het eigenarenoverleg, op een goede en constructieve wijze gekeken naar een aanpassing van de 
begroting. Dit is een intensief en zorgvuldig traject geweest waarmee en besparing van €703.000 is 
bewerkstelligd.  
 
Risico 
Ondanks het feit dat bepaalde kosten onontkoombaar gebleken zijn hebben wij, vanuit de rol 

opdrachtgever en eigenaar, keuzes kunnen maken. Zo zijn de kosten voor de aanbesteding van het 
zaaksysteem opgeknipt, worden boa’s en luchtinzet achteraf betaald op basis van gebruik per deelnemer 
en is de verhoging van de huisvestingskosten incidenteel geboekt. Wel zijn kosten met betrekking tot 
onvermijdelijke onderwerpen en nader uit te werken onderwerpen, doorgeschoven naar een mogelijke 
begrotingswijziging. Denk hierbij aan de komst van de omgevingswet en de herziening van de 

kerngetallen van de Drentse Maat. Deze onderwerpen kunnen potentieel voor (hoge) meerkosten kunnen 
zorgen. Dit zien we als een risico en hier maken we ons zorgen over. We zouden graag zien dat de 

communicatie rond deze kosten helder onderbouwd worden, tijdig gedeeld worden en waar mogelijk 
voorzien zijn van keuzemogelijkheden.  
 
Sturing 
We constateren dat er weinig mogelijkheden zijn om de RUD in haar keuzes te sturen. Daar waar keuzes 
gemaakt kunnen worden zien wij graag dat deze ons tijdig worden toegelicht en voorgelegd. Denk hierbij 
aan prioritering, eventuele efficiëntie slagen of te accepteren risico’s.  

 



 

 

Organisatorische ontwikkelingen 

Aan de hand van de doorlichting in 2017 is een ontwikkeltraject gestart om de basis van de organisatie 
zowel organisatorisch als financieel op orde te krijgen. Daarnaast is dit jaar een evaluatie uitgevoerd van 

de gemeenschappelijke regeling. Er zijn grote stappen gezet ter verbetering van de bedrijfsvoering. Wel 
zijn er nog duidelijke stappen te zetten op dit vlak. Daarin heeft de gemeente Coevorden, in eigen 
organisatie, eveneens een rol te vervullen zodat de RUD zijn werkzaamheden adequaat en efficiënt kan 
uitvoeren. 
We zien dat er stappen gezet zijn met betrekking tot de herijking van de missie en visie, het op orde 
brengen van het locatiebestand. We zien nog taken voor de RUD Drenthe met betrekking tot de 
preventieve aanpak voor een duurzame inzetbaarheid van de medewerkers en op het gebied van de 

transitie van reactieve naar meer proactieve dienstverlening. 
 
Tot slot vragen wij u om ons zo snel mogelijk inhoudelijk op de hoogte te stellen van de inhoud van de 
begrotingswijziging 2022 zodat wij eventueel tijdig kunnen bijsturen waar nodig.  
 
 
Wij verzoeken u bij vervolgcorrespondentie het zaaknummer 70175-2021 te vermelden.  
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