
 
 

Geachte collegeleden, 
 
Hierbij bieden wij u de rapportage aan van de RUD Drenthe over de eerste vier maanden van 2022, inclusief 
een eindejaarsprognose. De rapportage is ambtelijk afgestemd en bestuurlijk vastgesteld in de vergadering van 
het dagelijks bestuur van 17 juni. In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli is deze rapportage 
nader toegelicht en besproken. In deze brief geven leest u een korte toelichting op de rapportage. 
 
We zijn het jaar gestart met een flinke extra opgave 
Eind vorig jaar is het jaarprogramma 2022 vastgesteld. Deze wijkt substantieel af van het jaarprogramma 2021 
en eerder. Dit komt omdat al voorzien meerwerk vooraf inzichtelijk is gemaakt en opgenomen in het 
jaarprogramma (in plaats dat dit achteraf in rekening wordt gebracht). Daarnaast is het effect van de 1e fase 
herijking van de Drentse Maat verwerkt en wordt extra ingezet op asbest- en energietoezicht. Daarmee is 
28.271 uur meer opgenomen dan in het Jaarprogramma 2021.  
 
De rapportage laat een gematigd positief beeld zien, de organisatie bereidt zich voor op de opgave 
De voorjaarsrapportage is de verantwoording van onze activiteiten in de periode van 1 januari tot en met 30 
april opgenomen. In kwantitatieve zin kan worden vastgesteld dat de uitvoering achterligt op schema. We 
hebben tot nu toe 28% gerealiseerd, iets minder dan verwacht mag worden na 4 maanden. Dit heeft deels te 
maken met een capaciteitsprobleem als gevolg van een tekort aan medewerkers in combinatie met een hoog 
ziekteverzuim. Vooruitlopend op de begrotingswijziging 2022 zijn we begonnen met het uitzetten van vacatures 
om de formatie op orde te krijgen om de productie van het jaarprogramma 2022 te kunnen behalen. Omdat het 
jaarprogramma eind december is vastgesteld zijn wij begin dit jaar begonnen met de bezetting zoals deze eind 
2021 was. We zien daarom onder andere bij toezicht (vooral energie en asbest) dat de vraag flink is verhoogd 
maar onze organisatie nog niet direct de volle inzet kon leveren. We hebben nieuwe toezichthouders kunnen 
aantrekken. De eerste resultaten hiervan zijn positief. We zijn echter nog niet op niveau. Daarom huren wij ook 
extra (gekwalificeerde) toezichthouders in, echter ook deze zijn schaars. Ook voor andere functies blijkt dat de 
invulling van de ene vacature makkelijker gaat dan de andere. Daarnaast gaat er uiteraard veel aandacht naar 
opleidingen en het inwerken van nieuwe collega’s omdat niet alle nieuwe medewerkers direct volledig voldoen 
aan de kwaliteitseisen. Om de voortgang ondanks een verminderde capaciteit te waarborgen werken we aan 
structurele oplossingen.  
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Voor een overzicht van de werkzaamheden die wij op milieugebied voor de deelnemers hebben verricht 
verwijzen wij u graag naar de rapportage. Hierin wordt aan de hand van omgevingswaarden een toelichting 
gegeven op de verschillende activiteiten. 
 
Inzet gericht op 100 % realisatie 
Ondanks de lichte achterstand is onze inzet er op gericht om aan het eind van het jaar alsnog 100% van de 
productieve uren gerealiseerd te hebben. Zoals hiervoor aangegeven hebben we hiervoor in het eerste kwartaal 
extra medewerkers aangetrokken waarvan het effect bij de volgende rapportage zichtbaar zal zijn. Daarnaast 
vindt extra inhuur plaats. 
 
Uit voorzorg plan in voorbereiding voor afschaling indien nodig 
Voor de zomervakantie vindt een volledige inventarisatie plaats om te bepalen welke inzet er (nog) nodig is  om 
de volledige productie te behalen. Indien het niet mogelijk blijkt om de volledige inzet voor het jaarprogramma 
te leveren dan gaan we keuzes voor afschaling voorbereiden in nauwe samenspraak met de deelnemers. 
Daarvoor wordt de komende periode in samenwerking met de deelnemers een prioritering uitgewerkt om te 
zorgen dat in ieder geval de inzet daar plaats vindt waar dat het meeste nodig is. Als afschaling nodig is dan 
vindt dit, zo veel als mogelijk, plaats op werkzaamheden met een minder hoge prioriteit. Hierover vindt nauwe 
afstemming plaats met de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers. Het dagelijks bestuur maakt in 
het derde kwartaal de balans op of bijstelling van het jaarprogramma nodig is.  
 
Stand van zaken jaarprogramma en financiën 
De stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van het Jaarprogramma 2022 en de financiën is op peildatum 
1 mei 2022 als volgt:  
 

• Productie 
Uren planning 2022 161.380 
Uren gerealiseerd 1e kwartaal 44.852 
Percentage: 28% 

 
• Financiën  

De Staat van baten en lasten tot en met april geeft de realisatie afgezet tegen de begrotingswijziging 2022. Dit 
resulteert per saldo in een positief resultaat van € 194K. Dit positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt 
door lagere bedrijfsvoeringskosten (€ 91K) en het niet benutten van de begrote budgetten voor de posten 
onvoorzien (€ 42K) en incidentele lasten (€ 33K). De totale personeelskosten zijn € 30K (0,67%) lager dan 
begroot. Doordat de formatie nog niet op het niveau van het Jaarprogramma is en er een aantal moeilijk in te 
vullen vacatures zijn, is er extra (duurder) personeel ingehuurd. Deze extra uitgaven worden gecompenseerd 
door lagere uitgaven op de reiskosten, opleidingen en overige personeelskosten. 
 

• Ontwikkeling ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal ligt, mede door de gevolgen van Covid, gemiddeld op 11,47%. De 
verzuimcijfers van de maand mei laten echter een daling zien naar 8,64 %. Deze daling is te verklaren door een 
afname van de griep/covidgolf en het vertrek van een medewerker die langdurig ziek was. In de 
aanbiedingsbrief van de begroting RUD Drenthe wordt een overzicht gegeven van de extra inzet op het 
voorkomen en beperken van verzuim.  
 
Met deze rapportage en de toelichting daarop hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 
Wij verzoeken u de rapportage met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten. 
 
Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe, 
 
 
 
De voorzitter,      de secretaris, 
J.N.N. Kuipers      M. Heidekamp-Prins 


