
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 29 november 2021 
 
Onderwerp Gevraagd besluit  

 
Besluit DB 

Advies herijking 
kentallen Drentse 
maat  
 

Gevraagd besluit: 
1. Kennisnemen van het advies van TwynstraGudde en de aanbevolen kentallen; 
2. Een keuze te maken in de uitgewerkte scenario’s in relatie met jaarprogramma 

2022; 
3. De producten voor de juridische procedures (Bezwaar, Beroep, Hoger beroep 

en Voorlopige voorziening) toe te voegen aan de productencatalogus; 
4. Meerwerk op te nemen in jaarprogramma 2022; 
5. De aanbevelingen omtrent het zaakgericht tijdschrijven over te nemen en op te 

sturen; 
6. De RUDD opdracht te geven de kentallen eind 2023 te evalueren aan de hand 

van de resultaten van het zaakgericht tijdschrijven. 
7. De herijking van de kentallen Drentse maat en doorwerking in het 

jaarprogramma en de kaderbrief te bespreken in de vergadering van het 
algemeen bestuur.  
 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van het advies van TwynstraGudde 

en de aanbevolen kentallen; 
2. De producten voor de juridische procedures 

(Bezwaar, Beroep, Hoger beroep en Voorlopige 
voorziening) toe te voegen aan de productencatalogus; 

3. De aanbevelingen omtrent het zaakgericht 
tijdschrijven over te nemen en op te sturen; 

4. De RUDD opdracht te geven de kentallen eind 2023 te 
evalueren aan de hand van de resultaten van het 
zaakgericht tijdschrijven. 

5. De herijking van de kentallen Drentse maat te 
bespreken in de vergadering van het algemeen 
bestuur.  

 
Kaderbrief 2023 
 

Gevraagd besluit: 
1. In te stemmen met de Kaderbrief 2023  
2. De Kaderbrief 2023 ter informatie aan de raden en staten toe te sturen direct na 

vaststelling door het algemeen bestuur op 20 december 2021.  
 

Het DB stemt, na tekstuele aanpassing, conform voorstel. 
 

PDC 2022 
 

Gevraagd besluit:  
1. De producten- en dienstencatalogus 2022 vast te stellen. 
 

Het DB besluit conform voorstel. 

Managementletter  
 

Gevraagd besluit: 
1. Kennis te nemen van de Managementletter 2021 
 

Het DB besluit conform voorstel. 



 
 
 


