
 

 
 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 22 maart 2022 
 
Onderwerp Gevraagd besluit  

 
Besluit DB 

Jaarverslag en 
jaarrekening 2021 
 
 
 
 
 

Gevraagd besluit: 
1. De Jaarstukken 2021 vast te stellen. 
2. Een keuze te maken m.b.t. het positieve resultaat van € 273K om deze: 

a. Toe te voegen aan de algemene reserve. 
b. Op basis van de verdeelsleutel uit te keren aan de deelnemers. 
c. Als alternatief het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene reserve en deels 

te bestemmen als bestemmingsreserve (voorbereiding omgevingswet, 
arbeidsmarktbenadering of een reservering aanbesteding zaaksysteem)  

3. De Jaarstukken 2021 te verzenden aan de colleges voorzien van bijgevoegde 
aanbiedingsbrief. 

 

Het DB besluit conform voorstel, met 
inachtneming dat aan het AB wordt 
voorgesteld om het positieve resultaat toe 
te voegen aan de algemene reserve. 
 

Ontwerp 
begrotingswijziging 2022 
 

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.  

Het DB besluit conform voorstel. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

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. 

 
Ontwerpbegroting 2023 
 

Gevraagd besluit: 
1. Kennis te nemen van de ontvangen reacties op de kaderbrief 2023. 
2. De  ontwerpbegroting 2023 te baseren op: 

a. de begroting 2022, inclusief wijziging; 
b. het gewogen indexcijfer 2,4 % (peildatum sept 2021) door toepassing van de index 

loonvoet sector overheden en de prijsindex netto materiële overheidsconsumptie; 
c. Een productiviteitsnorm van 1.300 uur per FTE, waarbij rekening is gehouden met 

een ziekteverzuimpercentage van 7 %; 
3. De ontwerpbegroting 2023 voor zienswijzen voor te leggen aan de raden en staten 

middels de verzending van bijgesloten aanbiedingsbrief. 
4. Na de zienswijzenprocedure de begroting 2023, met afweging van de ingediende 

zienswijzen, ter vaststelling voor te leggen in de vergadering van het algemeen bestuur 
van 4 juli 2022. 
 

Het DB besluit conform voorstel. 


