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Geachte leden van het bestuur, 

 
Op 6 juli stuurde u ons uw ontwerpbegroting 2022 nadat deze op 5 juli door het Algemeen Bestuur was 

vastgesteld. Als Raad van Assen maken wij gebruik van de gelegenheid om te reageren op uw 

conceptbegroting van 2022. 
  

Wij plaatsen onze reactie vooral in het licht van de toekomst, zoals u in de laatste alinea ziet. 

In het evaluatierapport wordt melding gemaakt maakt van de stappen voorwaarts. Dat zien wij als 

een goed signaal. Tevens beseffen wij dat een goed resultaat mede afhankelijk is van de 

samenwerking met de 13 opdrachtgevers.   

Bij de nu voorliggende begroting plaatsen wij wel enige kanttekeningen. 

 

Wij constateren dat de aandachtspunten zoals wij verwoord hebben in de reactie op uw kaderbrief 

2022 nog steeds actueel zijn. Zo bedient u zich helaas nog steeds van ambtelijk taalgebruik wat de 

leesbaarheid en begripsvorming niet ten goede komt. 

 

Het ziekteverzuim binnen de RUD is en blijft hoog, wat ten koste gaan van werkelijk inzetbare uren. 

U lijkt zich daarbij neer te leggen voor 2022. Wij vinden dat het verzuimpercentage naar beneden 

moet en verwachten een actieplan van u op het terrein van medewerkers- gezondheid en -welzijn. 

 

Een ander punt van zorg blijft de financiële onbeheersbaarheid van de organisatie. Wij vinden dat de 

RUD niet vooruit kan lopen op aanvullende begrotingswijzigingen. Alle noodzakelijke investeringen 

en ontwikkelingen moeten afdoende gemotiveerd, financieel zijn opgenomen in de vastgestelde 

begroting 2022.Wij verwachten dat u de aangekondigde extra kosten meeneemt naar de begroting 

2023 en niet aan de toch al flink gestegen kosten voor 2022 toevoegt. 

 

Tot slot verwachten we een discussie voor invoering over onder andere nut en noodzaak van 

bepaalde (nieuwe) taken, de gewenste kwaliteit, de bijbehorende risico’s en wie daar vervolgens 

verantwoordelijk voor is. Bij bespeuren een vrij rigide houding als het gaat om ‘wettelijke taken’. In 

tijden van schaarste moeten we kritisch zijn of we onze middelen inzetten op zaken die we ook echt 

belangrijk vinden. Als raad stellen wij het niet op prijs ongevraagd geconfronteerd te worden met 

uitbreiding van de dienstverlening. 

 

Richting de toekomst willen wij de al jaren voortslepende gang van zaken bij de RUD graag 

doorbreken en tot een langetermijnoplossing komen. Alleen daarmee kan er de komende jaren rust 



 Gemeente Assen 
Ons kenmerk:  

Pagina 2 van 2 
  

gecreëerd worden binnen de RUD. Daartoe zullen we als gemeente ook de hand in eigen boezem 

steken. 

 

Wij verzoeken het algemeen bestuur van de RUD 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 de gemeenten. Wij ontvangen 

deze nota graag bij het ‘voorjaarsoverleg’ of als dit geen doorgang vindt uiterlijk op het eerste 

moment dat wij spreken over de RUD begroting 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De raad van de gemeente Assen, 

 

 

Voorzitter M.L.J. Out,        Griffier, J. de Jonge 


