
Agendapunt 

voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe 

4 juli 2022 

 

 

 

Datum: 20 juni 2022 

Opsteller: M. van den Berg  

 

M. Heidekamp-Prins, directeur RUD Drenthe  

 

Openbaar: ja 

 

Advies eigenarenoverleg: 
Pas na het eigenarenoverleg van 13 juni zijn concept zienswijzen binnengekomen. Vanuit het 
eigenarenoverleg is daarom geen advies geformuleerd ten aanzien van dit agendapunt.  
 
Onderwerp 

 

Vaststelling begroting RUD Drenthe 2023 

Gevraagd besluit:    

1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de 
ontwerpbegroting 2023. 

2. De zienswijzen te betrekken bij de vaststelling van de begroting 2023. 
3. Op basis daarvan de begroting 2023 al dan niet gewijzigd vast te stellen   
4. De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de 

ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken. 
 

Inleiding 

 

De ontwerpbegroting 2023 is in april voor zienswijzen toegezonden aan de 

deelnemers.   

 

De ontwerpbegrotingen zijn nog niet in alle raden behandeld. Wel zijn eventuele 

conceptzienswijzen vooraf gedeeld (voorstel college aan de raad). Als bijlage is een 

samenvatting met de zienswijzen opgenomen. 

 
Motivatie 

 

1.1 (Voorstel tot) geen zienswijze door 7 deelnemers 

Aan 6 raden is door de colleges (Aa en Hunze, Assen, Emmen, Noordenveld, 

Tynaarlo, Coevorden) voorgesteld om geen zienswijze in te dienen over de 

ontwerpbegroting. Daarnaast heeft PS van de provincie Drenthe besloten geen 

zienswijze in te dienen. Dit betekent dat meer dan de helft van de deelnemers geen 

zienswijze indienen. 

 

1.2 Vermoedelijk worden er 6 zienswijzen ingediend op de ontwerpbegrotingswijziging  

Vanuit de gemeenten uit regio Zuidwest en Borger-Odoorn wordt voorgesteld een 

zienswijze in te dienen. Een samenvatting van de zienswijzen is opgenomen in de 

bijlage. 

 
1.3 De zienswijzen geven samengevat het volgende weer:  

De rode draad uit de ingediende zienswijzen is als volgt: Over het proces waarin in 

gezamenlijkheid is gewerkt aan de totstandkoming van het programma en de 

begrotingen wordt de waardering uitgesproken. De raden verzoeken om 

duidelijkheid over de te maken keuzes en extra kosten als gevolg van de invoering 



van de Omgevingswet. De raden spreken daarnaast de blijvende zorgen uit over het 

hoge ziekteverzuim en verzoeken om actief te communiceren over het plan van 

aanpak ziekteverzuim. Ook verzoeken raden om actief betrokken te worden bij de 

totstandkoming van het uitvoerings- en handhavingsstrategie (2e fase), graag praten 

raden mee over de keuzes over de gewenste kwaliteit en het uitvoeringsniveau. 

 
Op individueel niveau wordt daarnaast onder het volgende aangegeven: 

− Voor de verschuiving van bodemtaken is het uitgangspunt dat gemeenten niet 

meer bijdragen dan vanuit het rijk wordt gecompenseerd.  

− Verzoek om samen met het bestuur en ketenpartners op te trekken richting het 

Rijk om meer geld vrij te maken voor de in- en uitvoering van de Omgevingswet 

− Waardering voor de verbeterde leesbaarheid van de stukken. 

− Verzoek om aandacht te hebben voor een realistisch jaarprogramma in verband 

met onderproductie van 7 % maar wel 100 % uitvoering meerwerkopdrachten. 

− De aanpassingen in het jaarprogramma leiden tot een realistischere begroting en 

jaarprogramma. Verzoek om periodiek geïnformeerd te worden over voortang 

jaarprogramma i.v.m. tijdige bijsturing. 

− Door 2 raden wordt verzocht wordt om te komen met voorstellen voor 

besparing vanwege de hoge stijging van de deelnemersbijdrage.  

− Verzocht wordt om de lastenverdeling bij over- als onder afname te 

heroverwegen waarbij gestreefd moet worden naar budgetneutraliteit voor alle 

deelnemende partners. 

 

3.1 Voorstel om begrotingswijziging ongewijzigd vast te stellen 

Als de balans wordt opgemaakt dan wordt vanuit 7 gemeenten een krachtig signaal 

gegeven door geen zienswijze in te dienen. De 6 zienswijzen (vooral uit de regio 

Zuidwest) laten bekende zorgen zien, waar veelal ook al vanuit het bestuur op wordt 

ingezet. Uit de zienswijzen blijkt geen afwijzing voor de ontwerpbegrotingen maar 

worden wel zorgen en aandachtspunten meegegeven (bijvoorbeeld over grotere 

betrokkenheid en het ziekteverzuim). Het voorstel is daarom om de 

begrotingswijziging in ongewijzigde vorm vast te stellen en in de aanbiedingsbrief 

een inhoudelijke reactie te geven op de zienswijzen, ook op welke wijze het bestuur 

deze signalen meeneemt naar de toekomst 

 

3.2 Ook zienswijzen die op het laatste moment binnenkomen of mondeling tijdens de 

vergadering worden ingebracht worden betrokken bij de beraadslaging en 

besluitvorming 

Aan de Drentse besturen is verzocht om de raads-/statenbehandeling zoveel als 

mogelijk voor 9 juni te laten plaats vinden zodat alle reacties kunnen worden 

betrokken.  Voorafgaand aan uw vergadering zullen wij een totaaloverzicht van alle 

ingebrachte zienswijzen aan u doen toekomen met een – mogelijk ter vergadering 

mondeling uitgebracht – advies van het dagelijks bestuur hoe daarmee om te gaan.  

 

4.1 De raden/staten worden via een brief geïnformeerd. 

Zoals gebruikelijk zal uw besluit en de wijze waarop daarbij rekening is gehouden 

met de zienswijzen in de aanbiedingsbrief aan de colleges nader worden toegelicht.  
 

Bijlagen 

 

- Begroting RUD Drenthe 2023 
- Aanbiedingsbrief begroting 2023 (nazending) 
- Samenvatting ontvangen zienswijzen  
- Concept zienswijze Westerveld 
- Zienswijze De Wolden 
- Concept Zienswijze Midden-Drenthe 
- Concept zienswijze Borger-Odoorn 



 
Communicatie − Na vaststelling zendt het dagelijks bestuur de begroting aan de deelnemers en 

aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
− Via de website 

 

Besluit: 


