
 

 
 
 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 17 juni 2022 
 
Onderwerp Gevraagd besluit  

 
Besluit DB 

Voorjaarsrapportage 
 
 
 
 
 

Gevraagd besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage over de eerste vier maanden van 2022; 
2. De voorjaarsrapportage via bijgevoegde brief toe te zenden aan de colleges met het 

verzoek deze door te zenden naar de raden en staten; 
3. Het Jaarprogramma niet aan te passen;  
4. Op basis van de eindejaarsprognose van +€ 194K niet over te gaan tot een 

begrotingswijziging; 
5. Een prioritering in werkzaamheden voor te bereiden in samenspraak met de deelnemers 

voor het geval het positieve beeld over de uitvoering de komende maanden kantelt. 
 

Het DB besluit: 
1. Kennis te nemen van de rapportage 

over de eerste vier maanden van 2022; 
2. De tekstueel aangepaste 

voorjaarsrapportage via een 
aanbiedingsbrief toe te zenden aan de 
colleges met het verzoek deze door te 
zenden naar de raden en staten; 

3. Het Jaarprogramma niet aan te passen;  
4. Op basis van de eindejaarsprognose 

van +€ 194K niet over te gaan tot een 
begrotingswijziging; 

5. Een prioritering in werkzaamheden 
voor te bereiden in samenspraak met 
de deelnemers voor het geval het 
positieve beeld over de uitvoering de 
komende maanden kantelt. 

 
Begrotingswijziging 2022  
 

Gevraagd besluit:    
1. Kennis te nemen van de door de deelnemers ingediende zienswijzen op de 

ontwerpbegrotingswijziging 2022. 
2. De zienswijzen te betrekken bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2022. 
3. Op basis daarvan de begroting 2022 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. 
 

Het DB besluit:  
1. Kennis te nemen van de door de 

deelnemers ingediende zienswijzen op 
de ontwerpbegrotingswijziging 2022. 

2. De zienswijzen te betrekken bij de 
vaststelling van de begrotingswijziging 
2022. 

3. Op basis daarvan het AB voor te stellen 
de begroting 2022 ongewijzigd vast te 
stellen   

4. De deelnemers per brief te informeren 
over het genomen besluit en de wijze 
waarop de ingebrachte zienswijzen 
daarbij zijn betrokken. 



 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Begroting 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   

De deelnemers per brief te informeren over het genomen besluit en de wijze waarop de 
ingebrachte zienswijzen daarbij zijn betrokken. 

Het DB 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 het AB voor te stellen 
de begroting 2023 ongewijzigd vast te 
stellen.   

4. De deelnemers per brief te informeren 
over het genomen besluit en de wijze 
waarop de ingebrachte zienswijzen 
daarbij zijn betrokken. 

 


