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Geacht bestuur, 

 

Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad in de vergadering van 7 oktober jl. heeft besloten het 

volgende aan u mee te delen naar aanleiding van de door u voor zienswijze ingediende begroting 

2022. 

 

Wij zien 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. Wij zien namelijk dat er ook 

dit jaar weer een groot aantal onzekerheden in de begroting zitten. 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 AANT-gemeenten werken samen in een intergemeentelijke raadswerkgroep AANT-gemeenten. 

Deze raadswerkgroep kent een focusgroep RUD die ons adviseert over de beleidsbegroting RUD 

2022. Dat advies is hieronder vertaald als onze zienswijze op de beleidsbegroting 2022 van de RUD 

Drenthe.  

 

De focusgroep RUD, vanuit de intergemeentelijke raadswerkgroep van de AANT-gemeenten, wil de 

zich al jaren voortslepende gang van zaken bij de RUD graag doorbreken en wil hierbij graag tot een 

oplossing komen voor de langere termijn. Hiermee pogen we de komende jaren rust in de 

organisatie van de RUD te krijgen. Gemeenten zullen daartoe ook de hand in eigen boezem moeten 

steken, dat is ook duidelijk. Wij willen de RUD, conform het advies van de focusgroep, verzoeken 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 raad ontvangt de nota graag bij de eerstvolgende Kaderbrief (of 

wellicht de ontwerpbegroting 2023) voor 15 april 2022. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

http://www.aaenhunze.nl/


Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. J. Spiegelaar van team Backoffice. 

Zijn telefoonnummer is (0592) 26 65 34. 

 

  
Met vriendelijke groet,  
  
Het college van de gemeente Aa en Hunze,  
  
  
  
  
mevrouw mr. M. Tent de heer A.W. Hiemstra 
secretaris burgemeester 
 


