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Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2018 en begroting 2019 RUD

Geachte mevrouw Heidekamp,
In de raadsvergadering van 14 juni 2018 zijn de begroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 van
de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) in Assen aan de orde
geweest. De gemeenteraad van Assen heeft besloten om een zienswijze in te dienen.
Samenvattend
De raad geeft u de volgende aandachtspunten mee:
• focus op de productie in plaats van op de projecten;
• zorg voor betrouwbare en tijdige monitoring zodat bijsturen mogelijk is;
• zorg voor het gezamenlijk overeenstemming over het ontwikkelprogramma;
• lever de financiële stukken aan conform de nieuwe planning;
• wij gaan ervan uit dat er op korte termijn een evaluatie plaats vindt en een voorstel wordt
voorgelegd aan het AB van de verrekeningsopzet, waarbij wij achter het solidariteit en
redelijkheidsprincipe staan;
• met de extra gelden en het uit te voeren ontwikkelprogramma bent u in staat om van de RUD
een robuuste en toekomstbestendige organisatie te maken.
Verhoging deelnemersbijdrage
De raad stelt vast dat de gevraagde extra gelden zijn terug te voeren op het rapport dat Seinstra van
de Laar (SvdL) in oktober 2017 heeft gepresenteerd. Er wordt 5% incidentele, 5% structurele
verhoging gevraagd. Ook wordt om een deel van de ontwikkelgelden gevraagd. Dit geld is bestemd
om het ontwikkelprogramma vorm te geven. Voor de uitvoering van de volgende fase van dat
programma zal opnieuw een verzoek aan de deelnemers van de RUD worden gedaan wanneer het
relevant is. Wij zien het uitgewerkte ontwikkelprogramma met belangstelling tegemoet.
Daarnaast wordt om een indexering gevraagd van 2,3%.
Zienswijzen
Professionalisering financiële functie
We zien positieve ontwikkelingen met betrekking tot de professionalisering van de financiële functie.
Echter, merken we wel op dat we ons zorgen maken over de beschikbaarheid van de
monitoringsgegevens. We willen tijdig geïnformeerd worden over de geleverde productie in relatie
tot de beschikbare uren.
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Productie heeft prioriteit
De keuzes die u in het jaarprogramma en begrotingswijziging voorlegt komen niet overeen met onze
wensen. U geeft aan dat bij achterblijvende productie gekozen moet worden tussen het beschikbaar
stellen van extra middelen of het schrappen in de productie. Wij zien een derde mogelijkheid,
namelijk het schrappen van projecten of het uitstellen van de uitvoering ervan. Productie gaat wat ons
betreft voor projecten. Mocht er inderdaad een tekort worden geconstateerd, dan verwachten wij dat
u dit meeneemt in uw voorstel richting de deelnemers.
Opstellen ontwikkelprogramma
Wij vinden het wenselijk dat de opdracht voor het ontwikkelprogramma gezamenlijk tot stand komt.
Evaluatie verrekening systematiek
Momenteel vindt er verrekening plaats als een gemeente meer dan 25% meer of minder afneemt dan
waarvoor een bijdrage is geleverd. De raad staat achter het solidariteit en redelijkheidsprincipe. De
vraag is echter of de huidige methodiek een passende is. Wij verwachten dat op korte termijn een
evaluatie plaatsvindt van deze werkwijze.
Toekomst
Wij gaan ervan uit dat met de verhoging van de deelnemersbijdragen (incidenteel en structureel) en
het uit te voeren ontwikkelprogramma de basis op orde komt en de RUD vanaf 2020 een
toekomstbestendige en robuuste organisatie is. Mocht hiervan geen sprake zijn gaan wij ervan uit dat
wij tijdig op de hoogte worden gesteld zodat sturing mogelijk is.
Met vriendelijke groeV~>^
De raad van de gejzleente Asen,

