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Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD)
ontvingen we op 22 december 2021 uw kaderbrief 2023. De kaderbrief geeft ons een beeld
van de financiële en beleidsmatige kaders voor uw begroting van 2023.

Behandeling in de gemeenteraad
We hebben uw kaderbrief inhoudelijk behandeld in de raadsvergadering van 3 februari
2022. Ondanks dat er formeel gezien geen zienswijzeprocedure open staat voor de
kaderbrief, zouden wij toch graag een reactie geven op de kaderbrief.

Onzekere factoren
Wij vragen uw aandacht voor het volgende. In de kaderbrief worden een behoorlijk aantal
punten aangehaald die een extra kostenpost opleveren. Zo zorgt de verschuiving van de
bodemtaken van provincie naar gemeenten onder de Omgevingswet voor een extra
financiële bijdrage van gemeenten. En leidt de tweede fase van de herijking van de Drentse
Maat ook tot een verhoging in de deelnemersbijdrage. Ook wordt er gesproken over erg
hoge kosten wat betreft de aanbesteding en implementatie van het nieuwe zaaksysteem.
Wij maken ons zorgen of deze kostenposten bekostigd kunnen worden binnen de financiële
middelen die de deelnemers voor de RUDD in 2023 beschikbaar stellen.

Daarnaast staan er nog een aantal onzekere factoren in de brief die ook een extra
kostenpost opleveren, maar waarvan het financiële effect nog onduidelijk is. De financiële
impact van de Omgevingswet blijft onduidelijk en ook de financiële consequenties van de
tweede fase van de herijking van de Drentse Maat blijven onduidelijk.
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Daartegenover staan wederom geen punten in de brief vermeld waar de RUDD geld op wil
gaan besparen. Er wordt enkel gesproken over extra kostenposten. Wij zouden daarom
graag ook een overzicht ontvangen van de mogelijkheden tot besparing.

Ziekteverzuim
Wij willen nogmaals onze zorgen uitspreken over het hoge ziekteverzuim. Het ziekteverzuim
binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste gaat van de
werkelijk inzetbare uren. Het is goed om te zien dat u een reëlere norm heeft opgenomen
voor het ziekteverzuimpercentage in 2023. Daarnaast wordt er aangegeven dat er wordt
gewerkt aan een plan van aanpak om het beïnvloedbare verzuim te beperken door middel
van preventie en begeleiding. Dit plan van aanpak zien wij graag zo spoedig mogelijk
tegemoet.

Financiële bijdrage
Het is de vraag of al deze extra kostenposten die hierboven zijn benoemd gedekt kunnen
worden binnen de financiële middelen van de gemeente Midden-Drenthe. De RUDD
bespaart geen geld, maar rekent enkel extra kosten. Een gevolg hiervan kan zijn dat
bijvoorbeeld het toezicht houden moet worden afgeschaald, om zo de extra kosten te
kunnen dekken. Dit vindt de gemeente Midden-Drenthe geen gewenste ontwikkeling,
aangezien ook het toezicht houden een belangrijk deel van de werkzaamheden beslaat. De
gemeenteraad wil graag dat hier binnen de RUDD de nodige aandacht aan wordt besteed.

Wij wensen u verder veel succes met het opstellen van uw begroting en zien deze graag
tijdig tegemoet.

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,
decementeraad van Midden-Drenthe,
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