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Wijziging Begroting 2017 RUD

Datum verzending:

10 november 2017

Voorstel:
De volgende zienswijze kenbaar te maken aan de RUD. Oat de raad kennis neemt van de begrotingswijziging
2017, de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en het bestuur adviseert de resultaten te rapporteren
d.m.v. een jaarlijkse begroting en verantwoording.
lnleiding:
Wijziging van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voor een zienswijze aan uw raad warden
voorgelegd. De ingediende begrotingswijziging van de RUD voor 2017 is door ons beoordeeld en wij hebben geen
op- en/of aanmerkingen.
Toelichting:
Bij de Najaarsnota 2017 hebben wij u gernformeerd over een te verwachten tekort bij de RUD. Eind oktober heeft
u stukken ontvangen van de RUD met betrekking tot het onderzoek en de uitkomsten daarvan. Op basis van deze
uikomsten heeft de RUD een wijziging van de begroting 2017 voorgelegd met het verzoek om een zienswijze. De
gemeenschappelijke regeling RUD verwacht een tekort over het begrotingsjaar 2017 van€ 450.000. De deelnemers van de gemeenschappelijk regeling wordt gevraagd om een aanvullende bijdrage. Het Asser aandeel in de
RUD is 5,6%. Voor Assen gaat het hier om€ 25.343 en kan budgettair binnen de begroting van het beleidsproduct
Milieu warden opgevangen. Voor het begrotingsjaar 2018 en verder zal in het eerste kwartaal van 2018 voorstellen warden gedaan.
Het college van burgemeester en wethouders van Assen,
de burgemeester,
dhr. M.L.J. Out
de secretaris,
dhr. T. Dijkstra

Besluitvorming raad:
De raad van de gemeente Assen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2017;
besluit:
de volgende zienswijze kenbaar te maken aan de RUD.
Oat de raad kennis neemt van de begrotingswijziging 2017, de aanbevelingen uit het onderzoek onderschrijft en
het bestuur adviseert de resultaten te rapporteren d.m.v. een jaarlijkse begroting en verantwoording.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 november 2017.

De raad voorno

, voorzitter
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