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Advies eigenarenoverleg 28 februari: 
De eigenaren geven aan dat alle relevante onderwerpen zijn opgenomen in de ontwerp 
begrotingswijziging. De feedback van de eigenaren om het e.e.a. te verduidelijken en te komen tot een 
goed leesbare aanbiedingsbrief en samenvatting is verwerkt in de stukken. 
 
Onderwerp 

 

Ontwerp begrotingswijziging RUD Drenthe 2022 

Gevraagd besluit:    

1. Op basis van het jaarprogramma 2022 en andere ontwikkelingen  kennis te nemen van 
de ontwerpbegrotingswijziging 2022. 

2. De  begrotingswijziging 2022 te baseren op: 
a. Het jaarprogramma 2022 te verwerken in de begroting 2022;  

b. Het ziekteverzuim voor 2022 vast te stellen op 7% en de extra 1% te verwerken in de 

begroting; 

c. Het aanpassen van het zaaksysteem aan de gewijzigde processen ter voorbereiding op 

de Omgevingswet als incidentele last op te nemen in deze begroting; 

d. Vanwege het uitstel van de invoeringsdatum Omgevingswet de verschuiving van 

deelnemersbijdragen vanwege verschuiving bevoegde gezagen terug te draaien; 

e. De verplichte verrijking van het locatiebestand met milieubelastende activiteiten 

(mba's) in 2022 uit te voeren op basis van de reservering uit de jaarrekening 2021 en 

als incidentele last op te nemen voor het overige in 2023 (4/5 deel); 

f. In deze begrotingswijziging het voorgenomen uitstel van de aanbestedingsprocedure 

te verwerken en bij voorbereiding begroting 2024 de kosten voor de aanbesteding te 

verwerken; 

g. Kennis te nemen van de gestegen bedrijfsvoeringskosten ten behoeve van 

noodzakelijke versterking van de stafdiensten bij gelijkblijvend uurtarief en 

overheadpercentage en passend bij de structurele omvang van extra opdrachten en 

het vastgestelde groeimodel van de gevraagde productie.  

h. Bij de voorbereiding van de begroting 2024 een nadere visie te laten uitwerken op de 

ontwikkeling van de bedrijfsvoeringskosten en de huisvestingskosten in het bijzonder; 

i. De totale extra deelnemersbijdrage (incl. projecten/extra opdrachten) vast te stellen 

op € 2.195K, zijnde € 12K hoger dan bij vaststelling door het algemeen bestuur van het 

Jaarprogramma 2022 indicatief aangegeven bedrag.   

3. De ontwerpbegrotingswijziging 2022 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en 
staten middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief. 

4. Na de zienswijzenprocedure de begrotingswijziging 2022, met afweging van de 
ingediende zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het 
algemeen bestuur van 4 juli 2022. 
 



Inleiding 

 

In de begrotingswijziging zijn alle voortschrijdende inzichten verwerkt in de 
begroting 2022. De belangrijkste wijziging die is verwerkt is het jaarprogramma 2022 
waarin de toegenomen vraag van de deelnemers is verwerkt.  
Ten opzichte van het Jaarprogramma 2021 betreft die toename maar liefst 28.271 uur, 
waarvan 6.383 al in de begroting 2022 was opgenomen. Verder wordt in deze 
begrotingswijziging onder andere uitgegaan van een 1 procent hoger 
ziekteverzuimpercentage.  
 
In dit agendapunt wordt u verzocht om kennis te nemen van de ontwerp 
begrotingswijzing en deze voor zienswijze aan te bieden aan raden/staten. 
 

Motivatie 

 

1.1 In de ontwerp begrotingswijziging is het jaarprogramma 2022 verwerkt 
Het jaarprogramma 2022 wijkt substantieel af van het jaarprogramma 2021 en 
eerder. In dit jaarprogramma is al voorzien meerwerk (10.800 uur) en het effect van 
de 1e fase herijking van de Drentse Maat verwerkt waarmee extra wordt ingezet op 
asbest- en energietoezicht.  Daarmee is maar liefst 28.271 uur meer opgenomen dan 
in het Jaarprogramma 2021. Daarvan was 6.383 uur al verwerkt in de begroting 2022.  
Het totale aandeel van de Provincie Drenthe in de extra opgave in het Jaarprogramma 
2022 is iets meer dan 50% en wijkt daarmee fors af van het reguliere aandeel van de 
Provincie in de totale productie. Dit vloeit voort uit de keuze van de Provincie Drenthe 
om de herijking van de productie meteen in 2022 in de vraag op te nemen, terwijl de 
gemeentelijke deelnemers daarentegen hebben gekozen voor het budgetneutraal 
doorvoeren van de herijking Drentse maat en die groeiende vraag gefaseerd via een 
groeimodel in de jaren tot en met 2024 in de opgave te verwerken. 
 
1.2 Het AB stelt de begroting vast, het ontwerp stelt het DB vast 
Afgelopen jaren heeft het algemeen bestuur de ontwerpbegroting vastgesteld voordat 
deze voor zienswijzen werd aangeboden aan raden en staten. Deze werkwijze is niet 
in overeenstemming met de Wet GR en bemoeilijkt AB-leden ook het gesprek met hun 
eigen raads- en statenleden. Via dit voorstel wordt u daarom verzocht om kennis te 
nemen van de ontwerpbegrotingen. Uiteraard is het wel gewenst om tijdens de 
vergadering het gesprek over beide ontwerpbegrotingen te voeren. 
 
2.1 Voorgesteld wordt om het ziekteverzuimpercentage bij te stellen naar 7 % 
Vanwege het al jaren te hoge ziekteverzuim zetten we versterkt in op het verlagen van 
het percentage. Daarvoor wordt gewerkt aan een plan van aanpak het verzuim te 
voorkomen en beperken. Realistisch plannen en tijdig beschikbaar stellen van 
capaciteit hoort daar vanzelfsprekend bij. Op dit moment is echter nog sprake van 
structureel te hoog verzuim dat (volgens opgave van de bedrijfsarts) in toenemende 
mate werkgerelateerd is. Werkdruk en veranderingen in de werkzaamheden door 
m.n. de snelle digitalisering wordt daarbij vaak als belangrijke oorzaken genoemd. In 
de begroting 2022 was gerekend met 6%. In de kaderbrief 2023 is uitgegaan van 7% 
als een meer realistisch percentage. Gelet op het nog structureel erg hoge percentage 
is in deze begrotingswijziging eveneens uitgegaan van 7%.  
 
2.2 Het uitstel van de Omgevingswet is financieel verwerkt 
Het uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2023 betekent ook voor de RUD 
Drenthe langere onzekerheid over de mogelijke effecten van de invoering van de 
Omgevingswet op onze bedrijfsvoering(skosten). Landelijk is een commissie bezig 
met het inzichtelijk maken van het effect op de uitvoeringskosten van 
Omgevingsdiensten. Die resultaten zijn nog niet bekend en zullen de komende periode 
worden afgezet tegen de afspraken zoals die in het OmgevingsPlatform Drenthe 
worden uitgewerkt.  
Ook is de budgettaire verschuiving tussen deelnemers - als gevolg van de overheveling 
bevoegd gezag voor bodemtaken van provincie Drenthe naar gemeenten – 
teruggedraaid vanwege het aangekondigde uitstel van de Omgevingswet. Daarmee 
wordt de totale gemeentelijke bijdrage verlaagd met circa 400K. 
 
 



2.4  Procedure voor uitstel aanbesteding Zaaksysteem gestart 
Bij het vaststellen van de begroting 2022 werd uitgegaan van de nog nader te bepalen 
kosten voor een aanbestedingstraject voor het zaaksysteem. Inmiddels is een 
procedure tot uitstel van aanbesteding opgestart – op basis van onvoorziene 
omstandigheden – waardoor wordt voorzien dat die aanbesteding in de periode 2023-
2025 gaat plaatsvinden. In deze begrotingswijziging is daarom geen extra bedrag voor 
aanbestedingskosten opgenomen en is het eerder opgenomen bedrag verlaagd. 
 
2.5 Bedrijfsvoering op orde – overheadpercentage blijft stabiel 
In deze begrotingswijziging zijn de bedrijfsvoeringskosten in overeenstemming 
gebracht met de noodzakelijke inzet voor ondersteunende stafdiensten 
(concerncontrol, HRM, Communicatie, I&A, projectenbureau, secretariële 
ondersteuning). De structureel onverantwoord hoge werkdruk in de ondersteunende 
diensten leidt naast een verhoogd risico op ziekteverzuim ook tot vertraging in het 
aanleveren van informatie aan de deelnemers. Eén van de kritische faal- en 
succesfactoren in het verbeteren van de onderlinge samenwerking met (de 
vertegenwoordigers van) onze deelnemers. 
De versterking van de staffuncties is de afgelopen jaren in toenemende mate bekostigd 
uit het inkrimpen van de formatie voor het management (van 7 naar 4 teamleiders). 
Gelet op de ontwikkelingen in de organisatie is het versneld verder afbouwen van de 
managementinzet onverantwoord als daar geen versterking van de ondersteunende 
functies aan vooraf gaat. De opgave voor de staf is immers fors: toename werving, 
selectie en opleiding (door meer en lastiger te werven medewerkers), ziekteverzuim-
preventie en – begeleiding, toenemende interne controle-vereisten, AVG, toename 
P&C-inspanning, digitalisering, communicatie-inzet, etc. 
Om de grip op onze productie te versterken is versterkt ingezet op de sturing op onze 
totale opgave: jaarprogramma en (interne) projecten in hun onderlinge samenhang. 
Voor die sturing wordt gewerkt met een Opgavemanager (voorheen: 
Programmamanager) die in nauwe samenhang met de teamleiders en de regiegroep 
de processen rondom de P&C-cyclus gaat versterken. In combinatie met het 
zaakgerichte tijdschrijven - dat medio februari 2022 wordt ingevoerd – ontstaat 
daarmee een vrijwel continue monitoring op de verhouding tussen beschikbare en 
benodigde capaciteit. Ook daarmee wordt de basis gelegd voor meer rust in onze 
organisatie doordat tijdig kan worden bijgesteld. 
In de gewijzigde begroting blijft het totale overheadpercentage stabiel op 28%.  
 
3.1 De raden en staten worden verzocht om een zienswijze te geven 
De ontwerp begrotingswijziging 2022 staat open voor zienswijzen van raden en 
staten. De zienswijzentermijn bedraagt 8 weken met ingang van de datum van 
toezending (uiterlijk 14 april 2022) en eindigt daarmee formeel op 9 juni. Om 
behandeling van de zienswijzen zoveel mogelijk in de vergadering van het dagelijks 
bestuur van 9 juni 2022 mogelijk te maken, wordt verzocht de (evt. concept) 
zienswijzen van de raden en staten uiterlijk 7 juni 2022 toe te zenden. Via bijgaande 
conceptbrief wordt de begroting aangeboden aan de colleges met het verzoek deze 
door te geleiden aan de raden en staten. 
 

Bijlagen 

 

- Ontwerpbegrotingswijziging 2022 RUD Drenthe 
- Concept aanbiedingsbrief begroting 2022 colleges  
 

Communicatie  

 

Besluit: 


