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Zienswijze ontwerpbegroting RUD Drenthe 2022
Geacht bestuur,
Op 6 juli 2021 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagelijks bestuur de
aanbiedingsbrief met ontwerpbegroting 2022 ontvangen om hier een eventuele zienswijze op in
te dienen. De ontwerpbegroting 2022 is in de raadsvergadering van ….jl. behandeld. In deze brief
informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
Waardering voor inzet RUD Drenthe en deelnemers
De afgelopen periode is er veel gebeurd en gedaan, er zijn wezenlijke stappen gezet ter
verbetering van de bedrijfsvoering. Dit blijkt ook uit de evaluatie van de gemeenschappelijke
regeling van de RUD Drenthe. In het evaluatierapport zijn 10 aanbevelingen opgenomen om te
komen tot een solide en toekomstbestendig RUD Drenthe. Een belangrijke aanbeveling is, dat
het vooral nodig is om te investeren in het verbeteren van het samenspel tussen de RUD Drenthe
en de deelnemers. Hierin heeft Borger-Odoorn ook een rol in te vervullen.
Een eerste stap in het verbeteren van de samenwerking is gezet met het opstellen van deze
ontwerpbegroting, hiervoor is samen met de RUD Drenthe en de deelnemers een uitgebreid
voorbereidingstraject uitgevoerd. Wij willen wij hiervoor onze complimenten geven. De eerder
aangekondigde substantiële kostenstijging in het addendum horende bij de kaderbrief en de
daarop gebaseerde ontwerpbegroting is in dit traject doorgelicht.
Stijging deelnemersbijdrage
Deze doorlichting heeft geresulteerd in het naar beneden bijstellen van de ontwerpbegroting.
Echter door nieuwe ontwikkelingen is de ontwerpbegroting hoger ten opzichte van voorgaande
jaren.
Tijdig informeren begrotingswijziging 2022

2
Door u is aangegeven dat bepaalde kosten (zoals bedrijfs- en uitvoeringskosten) niet zijn
meegenomen in deze ontwerpbegroting, maar zullen worden verwerkt in de al aangekondigde
begrotingswijziging. Daarnaast zijn er een aantal onzekerheden, zoals de invoering van de
Omgevingswet, die naar verwachting extra kosten met zich meebrengen. Dit zien we als een
risico en hier maken we ons zorgen over.
Wij verwachten dat u ons zo spoedig mogelijk op de hoogte stelt van de inhoud van de
begrotingswijziging 2022 inclusief een duidelijke onderbouwing en waar mogelijk ons keuzes
worden voorgelegd.
Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bianca de Rijk. Wilt u bij
correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?
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