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Zienswijze ontwerpbegroting 2023 RUD Drenthe 
 
 
Geachte bestuur, 
 

Op 12 april 2022 hebben wij van de RUD Drenthe, namens het dagelijks bestuur, de jaarstukken 
2021, de begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023 ontvangen.  
 
In de raadsvergadering van 23 juni 2022 zijn de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en 
de ontwerpbegroting 2023 van RUD Drenthe behandeld. In deze brief informeren wij u graag 
over de uitslag hiervan. 
 
Geen zienswijze begrotingswijziging 2022 
Naar aanleiding van de raadsvergadering is besloten geen zienswijze in te dienen op de 
begrotingswijziging 2022. 
 
Zienswijze ontwerpbegroting 2023 
Naar aanleiding van de raadsvergadering is besloten de onderstaande zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2023. 
 
Forse stijging deelnemersbijdrage 
Door de invoering van de Omgevingswet wordt voor onze gemeente een grotere 
deelnemersbijdrage gevraagd. Bovendien geeft u aan om voor zowel het asbest- en 
energietoezicht op een adequaat niveau te brengen hiervoor een forse stijging van onze 
deelnemersbijdrage nodig is.  
 
Gevolgen invoering Omgevingswet 
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Het doel van de Omgevingswet is dat alles minder complex, eenvoudiger en efficiënter wordt 
voor de inwoners en bedrijven. Door de invoering van de Omgevingswet komen extra taken 
richting de gemeente, een deel van deze taken worden bij uw organisatie neergelegd.  
 
De tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 januari 
2023, dit nadert al snel. Zoals u aangeeft moeten er nog meerdere beleidsmatige keuzes worden 
gemaakt en de kosten hiervan zijn nog niet inzichtelijk, dit zien wij als een risico. Wij willen 
daarom graag meer duidelijkheid zien omtrent dit thema. 
 
Deze wet heeft een grote impact op zowel ons als op uw organisatie, wat leidt tot extra kosten. 
Het Rijk heeft aangegeven een tegemoetkoming te doen voor de kosten die nodig zijn voor de 
invoering van de Omgevingswet. De verwachting is dat deze tegemoetkoming bij lange na niet 
genoeg is om de kosten te compenseren. Wij willen daarom graag met u (en ander ketenpartners) 
samen optrekken om het Rijk er toe te bewegen om meer geld vrij te maken voor de in- en 
uitvoering van de Omgevingswet.  
  
Zorgen over het ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is al een aantal jaren boven de voor 2021 gehanteerde norm van 
6%. Ondanks de nodige inspanningen blijft het ziekteverzuim aan de hoge kant. Wij willen 
nogmaals onze zorgen hierover uitspreken. Omdat het hoge ziekteverzuim ten koste gaat van de 
werkelijk inzetbare uren.  
 
Organisatorische ontwikkelingen 
Een belangrijke ontwikkeling betreft de herijking van de kentallen van de Drentse maat. De 
eerste fase van de herijking van de Drentse maat is afgerond. Hierdoor kan er met eerlijkere 
cijfers gewerkt worden. Wel heeft dit als gevolg dat dit leidt tot een uitbreiding van de inzet.  
 
Er wordt een nieuwe impuls gegeven aan energie- en asbesttoezicht, met uitbreiding van de inzet. 
Gezien de extra kosten en de krapte van de arbeidsmarkt is er gekozen voor een groeimodel voor 
de komende drie jaar. Binnen die periode wordt de formatie en de bedrijfsvoering aangepast en 
wordt het risicogericht toezicht op een aanvaardbaar niveau gebracht.  
Wij verwachten dat de RUD Drenthe eerst, door efficiënter te werken, kijkt naar de mate waarin 
de huidige formatie volstaat voor de uitvoering van deze taken.  
 
Meer grip en sturingsmogelijkheden 
Wij verwachten dat de ontwikkelingen, die gaande zijn bij de RUD Drenthe, er voor zorgen dat 
er meer grip en sturingsmogelijkheden bij de deelnemers ontstaan. Wij volgen deze 
ontwikkelingen kritisch en met vertrouwen. 
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met Bianca de Rijk. Wilt u bij 
correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Borger-Odoorn, 
 
de interim-griffer, de voorzitter, 
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F. Koekoek- van de Kolk MA mr. J. Seton 
 
 


