
Agendapunt voor de vergadering van het algemeen bestuur RUD Drenthe 

 14 oktober 2022 

 

Datum     : 26 september 2022 
Opsteller: Martin van den Berg 
 

Openbaar  
  

ja 

Advies eigenarenoverleg: Het eigenarenoverleg kan zich vinden in de geactualiseerde versie. 
 

Onderwerp 
  

 Actualisatie van de Visie & Missie van de RUD Drenthe  

Gevraagd besluit: 
1. De geactualiseerde Visie en Missie vast te stellen 

 

Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 december 2021 is de 
geactualiseerde versie van de visie en missie RUD Drenthe besproken. Het 
besproken agendapunt inclusief het voorstel voor de visie en missie is als bijlage 
opgenomen. Hieronder is de conclusie opgenomen van de voorzitter (uit het 
verslag) naar aanleiding van de bespreking van het agendapunt: 
 
“Op basis van de bespreking concludeert de voorzitter dat het goed is te kijken of er 
nog wat accenten kunnen worden aangebracht. We zijn een belangrijke dienst die 
trots mag zijn op wat zij doen. De voorzitter stelt voor om het aangepaste stuk 
opnieuw te agenderen voor een volgende vergadering.” 
 
Als bijlage is hiervoor een licht aangepaste versie van de visie en missie 
opgenomen waarin, via een paar (onderstreepte) woorden, deze accenten zijn 
aangebracht.  
 
Via dit agendapunt wordt u verzocht de geactualiseerde Visie & Missie vast te 
stellen. 
 

    

Motivatie  
  

1.1 Het agendapunt AB van 20 december bevat een onderbouwing van het 
totstandkomingsproces en het belang van en actuele visie en missie. 
Als bijlage is het agendapunt opgenomen waarin het totstandkomingsproces 
staat opgenomen. Graag verwijzen wij u hiernaar. 
 
1.2 Het algemeen bestuur heeft verzocht om accenten aan te brengen  
Zoals in de inleiding is opgenomenn heeft het algemeen bestuur verzocht om uit 
te spreken dat de RUD Drenthe een belangrijke dienst is die trots mag zijn op wat 
zij doen. Deze accenten zijn aangebracht in de nieuwe versie. De passage van het 
verslag van 20 december is als bijlage opgenomen bij het agendapunt van 20 
december.  
 

Bijlagen 
  

− Eindconcept Visie & Missie RUD Drenthe 
− Agendapunt AB – Visie en Missie – passage verslag vergadering 20 dec 2021 

 

Communicatie  
persbericht 

 Nee 

    

  

 Besluit:  


