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Geacht bestuur,
De door u aan ons toegezonden kaderbrief 2022 en het recent toegezonden addendum geeft ons
aanleiding tot de volgende reactie.
De kaderbrief laat voor 2022 een aantal extra kostenposten zien. Wij zien dat de gevolgen voor de
deelnemersbijdrage onvoldoende worden geduid.
In de kaderbrief 2022 is sprake van een uitzetting van de begroting van € 910.000,- (het aandeel van
onze gemeente daarin is ca. € 28.500,-).
In een extra vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van 19 februari 2021 zijn de
uitgangspunten van de ontwerpbegroting 2022 besproken. De daar getoonde inzichten laten zien dat
de effecten die zijn opgenomen in de kaderbrief naar boven bijgesteld moeten worden. De uitzetting
van de begroting wordt daarin geraamd op € 1.350.000,- (het aandeel van onze gemeente is dan ca.
€ 42.250,-).
Verder kondigt u in een later stadium nog een begrotingswijziging 2022 aan waarin aanvulllende
beleidskeuzes zullen worden opgenomen (o.a. uitkomsten evaluatie GR en versterken eigen
vermogen) en waar ook de meerkosten van het werken onder de Omgevingswet onderdeel van
zullen vormen. De meerkosten van het werken onder de omgevingswet worden voorlopig structureel
ingeschat op € 1.500.000,-. De afgelopen periode heeft u daar een waardevolle bijdrage in geleverd.
Het is belangrijk dat we elkaar daarin het komende jaar blijven vinden. De incidentele kosten voor de
evaluatie van Gemeenschappelijke regeling en het versterken van het eigen vermogen worden
geraamd op € 450.000,-. Dat zou een totale uitzetting van de begroting van € 3.300.000,- betekenen
ten opzichte van 2021 (het aandeel van onze gemeente daarin zou ca. € 103.000,- bedragen).
Wij zijn onaangenaam verrast door de aangegeven kostenstijgingen en vooral de wijze van en het
tijdstip waarop dit door u is gecommuniceerd. Het is op z'n minst vreemd dat in een redelijk kort
tijdsbestek, forse kostenstijgingen in de taken worden aangekondigd die op basis van de verstrekte
toelichting niet, of slechts deels het gevolg zijn van nieuwe regelgeving welke tijdens de
samenstelling van de kaderbrief niet bekend waren. Een deel van de kostenstijging is een gevolg
van een verschuiving van de bodemtaken. Een duidelijker beeld van de individuele gevolgen en
inzicht in hoeverre kosten “onvermijdelijk” zijn vinden wij wenselijk.

De gepresenteerde informatie bevat een aantal onzekerheden die reden zijn tot zorg. Deels komt
dat door landelijke ontwikkelingen.
U geeft aan dat een zorgvuldig communicatie- en besluitvormingstraject om tot keuzes te komen
noodzakelijk is. Het AB heeft besloten om ook een persbericht te verspreiden. Zowel t.a.v. inhoud
als proces heeft adequate en tijdige informatie richting de gemeenteraden de voorkeur boven het
verspreiden van een persbericht. Wij vragen u daarom dringend het verspreiden van een
persbericht op dit moment te heroverwegen en eerst de gemeenteraden te informeren.
Daarnaast blijft het belangrijk dat u ons actief op de hoogte houdt van de voortgang van het
Ontwikkelprogramma en de uitvoering van het jaarprogramma. Wij vragen u eventuele, belangrijke,
afwijkingen zo snel mogelijk aan ons te melden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. J. Spiegelaar. Zijn telefoonnummer is
(0592) 266534.
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