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Als lid van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe ontvingen 
we op 12 april 2022 de ontwerpbegrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2023. Wij 
hebben de ontwerpbegrotingen inhoudelijk behandeld in de raadsvergadering van 30 juni. 
De behandeling geeft ons aanleiding om zienswijzen in te dienen. 
 
Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2022 
We hopen dat het vooraf inzichtelijk maken van al voorzien meerwerk, de verwerking van 
het effect van de 1e fase herijking van de Drentse Maat, extra inzet op asbest- en 
energietoezicht en de verhoging van het ziekteverzuimpercentage leidt tot een realistischere 
begroting en daarmee ook een realistischer jaarprogramma.  
 
Wel worden we graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang van 
bovengenoemde zaken, zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden en onverwachte kosten 
achteraf zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.  
 
Daarnaast willen we nogmaals uw aandacht vragen voor het hoge ziekteverzuimpercentage. 
Het ziekteverzuim binnen de RUDD is en blijft ondanks alle inspanningen hoog, wat ten koste 
gaat van de werkelijk inzetbare uren. Daarom zien we het plan van aanpak voor het verlagen 
van het ziekteverzuim graag zo spoedig mogelijk tegemoet.   
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Zienswijze ontwerpbegroting 2023  
Op 5 februari 2022 hebben wij onze reactie op de kaderbrief 2023 gegeven. In deze reactie 
hebben wij onze zorgen geuit over de sterke verhoging van de deelnemersbijdrage en of 
deze verhoogde kosten kunnen worden opgevangen binnen de financiële middelen die de 
deelnemers voor de RUDD in 2023 beschikbaar stellen. Er is daarom ook verzocht om een 
overzicht te maken van de mogelijkheden tot besparing. Helaas zijn er geen 
besparingsmogelijkheden opgenomen, daarom willen wij nogmaals verzoeken om dit 
overzicht te stellen.  
 
Verhoging deelnemersbijdrage 
We zien een forse toename in de deelnemersbijdrage als gevolg van de actuele indexering, 
de toename in de vraag vanuit de deelnemers, extra inzet op asbest- en energietoezicht, de 
eerste fase herijking Drentse Maat en de invoering van de Omgevingswet.  
 
Er blijven echter ook nog een aantal kostenposten die onzekerheden met zich meebrengen. 
De belangrijkste hiervan is de komst van de Omgevingswet. De verwachting is dat in het 
tweede kwartaal van 2022 de financiële impact van het werken onder de Omgevingswet 
voor de RUDD in beeld kan worden gebracht. Wij gaan ervanuit dat we zo spoedig mogelijk 
op de hoogte worden gesteld van de financiële impact van de Omgevingswet zodat hier 
rekening mee kan worden gehouden in het opstellen van de begroting.   
 
Ook blijven BOA uren en luchtadvies onzekere factoren voor de hoogte van de 
deelnemersbijdrage. De uren die worden ingezet op deze twee onderwerpen worden 
achteraf in rekening gebracht. Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan de uitvoering van de 
evaluatie GR RUDD. De verdere uitwerking hiervan levert mogelijk conclusies en 
aanbevelingen op die van invloed zijn op de begroting en het jaarprogramma.  
 
We worden graag periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang rondom BOA-
capaciteit en luchtadvies, zodat hier tijdige bijsturing kan plaatsvinden. 
 
Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Iris Hofstee, Beleidsmedewerker VTH, te 
bereiken op  via telefoonnummer 0593 53 93 02 of via het mailadres 
i.hofstee@middendrenthe.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Midden-Drenthe, 
 
de raadsgriffier,     de voorzitter,  
C.A.M. Bodewes    C. Bijl 


