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Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) 
ontvingen we 15 november 2021 de najaarsrapportage RUDD 2021.  De najaarsrapportage 
geeft ons een beeld van de eindejaar prognose, inclusief een inschatting van de definitieve 
deelnemersbijdrage. De najaarsrapportage leidt bij ons tot zorgen die wij in deze brief met u 
delen.  
 
Meer grip en controle 
Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan de realisatie van het jaarprogramma. We zien dat 
er stappen worden gezet om tot een toekomstbestendige RUDD te komen, doordat er 
uitvoering wordt gegeven aan de 10 aanbevelingen die zijn opgenomen in het 
evaluatierapport. Wel zouden we graag concreet zien hoe het plan van aanpak evaluatie GR 
RUDD gaat zorgen voor een betere controle en meer grip op de RUDD. Daarnaast willen wij 
u vragen om ons op de hoogte te houden van de voortgang van het plan van aanpak 
evaluatie GR RUDD.   
 
Afname productie 
Waar bij de voorjaarsrapportage nog werd aangegeven dat de productie wat betreft uren en 
aantallen voorliep op het Jaarprogramma 2021, wordt er bij de najaarsrapportage een 
onderproductie van 9% (12.428 uur) verwacht. Deze afname in productie ten opzichte van 
de voorjaarsrapportage vinden wij teleurstellend. De verhoging in de deelnemersbijdrage 
van € 158.976, grotendeels als gevolg van deze onderbesteding, komt daardoor ook 
onverwacht.  
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In de toekomst zouden wij graag zien dat er een realistisch jaarprogramma wordt neergezet 
waardoor de onverwachte kosten aan het eind van het jaar gering zijn. Wanneer zich wel 
onverwachte kosten voordoen verwachten wij dat hierover een actieve terugkoppeling 
plaatsvindt, zodat er tijdig kan worden bijgestuurd.   
 
Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste 
gaat van de werkelijk inzetbare uren. Dit is ook één van de redenen voor een onderproductie 
op het Jaarprogramma 2021. Het hoge ziekteverzuimpercentage baart ons zorgen en wij 
zouden daarom graag een plan van aanpak zien waarin duidelijk wordt aangegeven hoe het 
ziekteverzuim teruggedrongen kan worden.   
 
Wij willen ons aansluiten bij de oproep van de vier noordelijke Drentse gemeenten. We 
verzoeken daarbij de RUDD om in een nota van maximaal 5 pagina’s aan te geven wat er 
meerjarig nodig is aan geld en personeel voor een sobere maar kwalitatief goede uitvoering 
van de verplichte wettelijke taken plus de afspraken met gemeenten.  
 
Als laatste zouden we nog willen benadrukken dat een realistisch jaarprogramma essentieel 
is. Dit zorgt er namelijk voor dat de verwachtingen op voorhand duidelijk zijn en grotendeels 
overeenkomen met de werkelijkheid. Daarnaast kunnen op deze manier onverwachte 
kosten zo veel mogelijk voorkomen worden.  
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Hofstee, beleidsmedewerker VTH, te 
bereiken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagochtend via 
telefoonnummer (0593) 53 93 02. 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,  
 
 
 
de secretaris,     de burgemeester. 


