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Halfjaarrapportage 2018 RUD Drenthe

Geachte griffiers, colleges en bestuursleden,
Met deze brief ontvangt u onze rapportage over de stand van zaken tot en met 30 juni 2018.
In verband met het zomerreces van de colleges is gekozen voor een rechtstreekse toezending aan de griffies,
zodat de rapportage beschikbaar is voor de eerste raadsvergaderingen na de zomervakantie.
Hiermee geven we gehoor aan de nadrukkelijke wens vanuit de raden en staten om tijdig geïnformeerd te
worden over onze voortgang in de uitvoering. Deze wens kwam duidelijk naar voren in de ontvangen
zienswijzen behorend bij de behandeling van onze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019.
Door de zomervakantie is de rapportage buiten de geplande vergadermomenten om op 22 augustus 2018
afgestemd met een delegatie van accounthouders/eigenaren en vervolgens op 28 augustus vastgesteld door
het dagelijks bestuur.
In deze halfjaarrapportage op concernniveau leggen wij de link tussen de uitvoering van al onze taken in
cijfers enerzijds en de bijbehorende achtergrondinformatie anderzijds. De gekozen diepgang achten wij op dit
moment nodig om de uitvoering van al onze taken en de opgenomen productiecijfers in het juiste perspectief
te kunnen plaatsen. Daardoor is de omvang van de rapportage toegenomen. De rapportage is voorzien van
een samenvatting waarin de kernpunten van deze rapportage zijn weergeven.
In oktober ontvangt u via uw college onze onderbouwde eindejaarsprognose 2018 .
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