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Geachte mevrouw Heidekamp,
Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)
ontvingen we op 17 december 2020 uw kaderbrief. Uw kaderbrief geeft ons een beeld van
de financiële en beleidsmatige kaders voor uw begroting van 2022.
Behandeling kaderbrief in de gemeenteraad
De raadscommissie Ruimte en Groen heeft uw kaderbrief, samen met het daarbij gevoegde
advies van ons college van burgemeester en wethouders en het addendum bij de kaderbrief,
behandeld op 11 maart 2021. De stukken zijn als bespreekpunt op de agenda van de
raadsvergadering van 25 maart 2021 geplaatst. Omdat dit aan de late kant is in het
begrotingsproces, willen wij u op voorhand onderstaande reactie versturen. Zo kunnen onze
zorgen nog wel meegenomen worden in het begrotingsproces. Ondanks dat het namelijk
niet mogelijk is om een zienswijze in te dienen, wil de gemeenteraad toch een korte reactie
geven op de kaderbrief.
Omdat de kaderbrief nog in de raadsvergadering van 25 maart 2021 wordt behandeld,
bestaat de kans dat u nog een tweede, scherpere reactie van ons ontvangt. De strekking van
de brief zal echter hetzelfde zijn.
Extra kostenposten
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. In de kaderbrief worden een behoorlijk aantal
punten aangehaald die een extra kostenpost opleveren. De gemeenteraad maakt zich zorgen
of deze kostenposten bekostigd kunnen worden binnen de financiële middelen die de
deelnemers voor de RUD in 2022 beschikbaar stellen.
U vraagt onder andere voor de volgende punten een (verwachte) extra bijdrage:
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De overdracht bevoegd gezag bodemtaken van provincie naar gemeenten,
Advieswerkzaamheden omgevingsveiligheid
Het verlenen van gedegen luchtadvies
Extra BOA-capaciteit
Een verbetering van de informatievoorziening
Een stijging van de exploitatiekosten voor 2022

Onzekere factoren
Daarnaast staan er nog een aantal onzekere factoren in de brief die ook een extra
kostenpost op kunnen leveren, zoals de komst van de Omgevingswet, het in voorbereiding
zijnde uniforme uitvoerings- en handhavingsbeleid, het actualiseren van het locatiebestand
en het vervolgbeleid op asbestdaken.
Daartegenover staan geen punten in de brief vermeld waar de RUD geld op wil gaan
besparen. Er wordt enkel gesproken over extra kostenposten.
Financiële bijdrage
Op dit moment is voor de financiële bijdrage aan de RUD in 2022 rekening gehouden met
een bedrag van € 1.103.537, -. Het is de vraag of al deze extra kostenposten die hierboven
zijn benoemd gedekt kunnen worden binnen de financiële middelen van de gemeente
Midden-Drenthe. De RUD bespaart geen geld, maar rekent enkel extra kosten. Een gevolg
hiervan kan zijn dat bijvoorbeeld het toezicht houden moet worden afgeschaald, om zo de
extra kosten te kunnen dekken. Dit vindt de gemeente Midden-Drenthe geen gewenste
ontwikkeling, aangezien ook het toezicht houden een belangrijk deel van de werkzaamheden
beslaat. De gemeenteraad wil graag dat hier binnen de RUD de nodige aandacht aan wordt
besteed.
Wij wensen u verder veel succes met het opstellen van uw begroting en zien deze graag
tijdig tegemoet.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ricardo Smit, te bereiken op maandag
tot en met vrijdag via telefoonnummer 0593 53 92 76 of via het mailadres
r.g.smit@middendrenthe.nl.

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Midden-Drenthe,
de griffier,
C.A.M. Bodewes

de voorzitter,
M.F.V. Damsma
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