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Reactie op P&C-documenten RUD Drenthe

Geachte heer Otter,
Op 16 april 2018 hebben wij van de RUD Drenthe namens het dagehjks bestuur de P&Cdocumenten RUD Drenthe ontvangen. Deze documenten zijn in de raadsvergadering van
21 juni 2018 behandeld. In deze brief informeren wij u graag over de uitslag hiervan.
De gemeenteraad van Borger-Odoom heeft besloten een zienswijze in te dienen.
Na het aantreden van de nieuwe directeur, is er een analyse gemaakt over hoe de RUD er
daadwerkelijk voorstaat.
Door deze integrale doorlichting van organisatie en financiën is duidelijk geworden dat de RUD
Drenthe voor een forse opgave staat om de bedrijfsvoering en financiële huishouding op orde te
brengen.
Op basis van de doorlichting en de daaruit getrokken conclusies is er een concreet verbeterplan
opgesteld.
De gemeenteraad van Borger-Odoom is zich bewust dat de RUD Drenthe tijd nodig heeft om
de boel op orde te krijgen en we zijn bereid u deze tijd te gunnen.
Tegelijkertijd hebben we als raad beleid vastgesteld rond vergunningverlening, toezicht en
handhaving en signaleren dat de uitvoering van ons beleid, voor zover het de bij u neergelegde
taken betreft, ernstig lijdt onder de bij de RUD Drenthe gesignaleerde problemen.
We vertrouwen er op dat het ontwikkelprogramma de nodige verbeteringen op zal leveren, ook
voor de gemeente Borger-Odoom. Wij zullen dat toetsen aan de hand van de in 2019 geplande
evaluatie.
Mocht het ons de komende tijd duidelijk worden dat u er niet in slaagt om orde op zaken te
stellen dan hechten wij er aan om conform het gestelde in artikel 34 van de GR te bezien of de
Regionale Uitvoeringsdienst heeft gebracht waarvoor deze in het leven is geroepen en om op
basis van die evaluatie conclusies te gaan trekken.
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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?
Hoogachtend,
Namens de gemeenteraad,
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de locogriffïer.
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E. Gringhuis

de voorzitter.

