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Meerwerk en Extra opdrachten 2021

Advies eigenarenoverleg
Het eigenarenoverleg onderschrijft het uitgangspunt dat wanneer voor deelnemers werkzaamheden
worden verricht dit ook bekostigd dient te worden. De inhoud van het voorstel wordt daarom
onderschreven. Wel wordt gevraagd om meer inzicht hoe het gevraagde meerwerk zich verhoudt tot de
overige werkzaamheden in het jaarprogramma. Daarnaast is ook inzicht op het niveau van de
individuele deelnemers gewenst.
Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur RUD Drenthe over meerwerk
en extra opdrachten 2021 (zie bijgevoegd agendapunt DB).
Inleiding

Zie hiervoor bijgaand agendapunt

Motivatie'

In de vergadering van het dagelijks bestuur van 20 september 2021 heeft het
dagelijks bestuur conform advies besloten. Het dagelijks bestuur heeft daarbij
het volgende overwogen:
• Het DB benadrukt het belang voor de deelnemers om een buffer aan te
houden in de eigen begroting voor meerkosten voortvloeiend uit de
verrekensystematiek op basis van werkelijk afgenomen uren en/of
onvoorzien meerwerk.
• Uit de zienswijze komt naar voren dat deelnemers
sturingsmogelijkheden wensen.
• Heeft de organisatie de capaciteit en flexibiliteit om zowel het
jaarprogramma als het meerwerk uit te voeren? Als de vraag om inzet
het aanbod overstijgt en er ook geen extra capaciteit kan worden
aangetrokken dan dient afgeschaald te worden. Hier staan lagere kosten
tegenover. In de basis moet bij meerwerk vooraf de afweging plaats
vinden of dit uitvoerbaar is.
• Het is van belang dat er voor 2022 goede afspraken liggen over het
uitvoeren van meerwerk, er dient tevens vooraf duidelijkheid te zijn
over de betaling hiervan. Het meerwerk van de één mag niet ten koste
gaan van het jaarprogramma van de ander. Impliciet meerwerk uit de
VTH-taken dient altijd betaald te worden. Het jaarprogramma vormt de
basis, hier dient in beginsel niet op afgeschaald te worden, behoudens
inhoudelijke redenen zoals ziekteverzuim en een krappe arbeidsmarkt.

•

Bijlagen

Meerwerk betekent niet automatisch een extra betaling, dit kan ook
gedeeltelijk wegvallen tegen minder vraag in het jaarprogramma dan
gepland.

-Agendapunt DB - meerwerk 2021

Communicatie
persbericht

Het AB besluit conform advies:
Kennis te nemen van het besluit van het dagelijks bestuur RUD Drenthe over meerwerk en extra
opdrachten 2021.
Besluit
Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Drenthe op 11 oktober 2021

