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Het Algemeen bestuur van de RUD Drenthe  
Postbus 1017 
9400BA ASSEN  

 

  
 
Datum Ons kenmerk Uw brief Uw kenmerk 

15 juni 2022 326079 12 april 2022 202200279 
 

Onderwerp 

Ontwerp-begrotingswijziging 2022 – ontwerp-begroting 2023 
 
 
 
 

Geachte bestuur, 
 
De Raad heeft met belangstelling kennis genomen van de hierboven genoemde stukken.  
De belangrijkste onderwerpen van de RUD zijn het reëel plannen en begroten, het terugdringen van 
het ziekteverzuim en het aanbrengen van focus (risicogericht toezicht, energietoezicht en asbest).  
 
Het is de Raad duidelijk dat de RUD toegewijd is en kwaliteit levert.  
De Raad heeft waardering voor de wijze waarop de programma’s en begrotingen in samenspraak 
met de deelnemers tot stand komen.  
De Raad steunt de keuze voor het borgen van energietoezicht en asbesttoezicht. De 
maatschappelijk betekenis hiervan is groot.  
Tegelijkertijd is het duidelijk dat Westerveld zich, net als de meeste gemeenten, voor financiële 
beperkingen gesteld ziet. Dat betekent dat er gestreefd moet worden naar budgettaire neutraliteit. 
De Raad ziet met zorg hoe de kosten blijven toenemen in de komende jaren. De Raad verzoekt het 
bestuur daarom om ook met voorstellen voor besparingen of bekostiging uit meerdere bronnen te 
komen.  
Daarbij verzoekt de Raad dat de lastenverdeling zowel bij over- als onderafname heroverwogen 
wordt, waarbij wij streven naar budgetneutraliteit voor alle deelnemende partners. 
 
 
 
 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en 
via info@gemeentewesterveld.nl . In verband met de vrijdagsluiting in de even weken adviseren 
we u op onze website te kijken voor de openingstijden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de Raad, 
 
 
 
H. Jager   J. Tuin 
burgemeester    griffier 

Administrator
Tekstvak
Concept
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