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Totale baten 15.591 17.993 11.995 18.173 12.116 181
Deelnemersbijdragen 14.058 16.438 10.958 16.437 10.958 -1
Reguliere deelnemersbijdrage 14.058 14.153 9.435 14.153 9.435 0
Aanpassing obv Jaarprogramma 0 1.440 960 1.440 960 0
Bijdrage Omgevingsveiligheid 106 71 106 71 0
Bijdrage uitbreiding primair proces 398 265 398 265 0
Bijdrage structurele aanvullende kosten 195 130 195 130 0
Bijdrage Incidentele aanvullende kosten 0 145 97 145 97 0
Projectbaten Ontwikkelprogramma 93 0 0 0 0 0
Legesopbrengsten 190 200 133 200 133 0
Projectbaten 1.287 1.260 840 1.159 773 -101
SPUK Uitvoering IBP 0 0 0 40 27 40
SPUK Toezicht en Handhaving energiebesp.plicht 0 0 0 205 137 205
Overige baten 56 95 63 132 88 38
Totale lasten 15.523 17.992 11.995 17.896 11.931 96
Personeelslasten 11.372 13.478 8.986 13.946 9.297 -468
Loonsom primair proces 8.108 9.102 6.068 8.854 5.903 248
Loonsom overhead 2.054 2.741 1.827 2.234 1.489 507
Doorbelasting aan projecten -1.278 -1.260 -840 -1.159 -773 -101
Ontvangen uitkeringen UWV/detacheringen -167 0 0 -163 -109 163
Frictiekosten 28 0 0 357 238 -357
Inhuur primair proces 2.054 2.096 1.398 2.846 1.897 -750
Inhuur overhead 95 55 37 265 177 -210
Reiskosten 130 250 167 150 100 100
Opleidingen 87 237 158 237 158 0
Thuiswerkfaciliteiten 97 0 0 45 30 -45
Algemene kosten 164 257 172 280 187 -23
Bedrijfsvoeringskosten 2.374 2.878 1.919 2.595 1.730 283
Materieel (Toolbox) 14 30 20 20 13 10
Packagedeal gemeente Emmen en provincie Drenthe 1.625 1.811 1.208 1.725 1.150 86
Huur zaaksysteem/licentie LOS 194 216 144 250 167 -34
Overige licentie- en ICT-kosten 257 378 252 275 183 103
Overige bedrijfsvoeringskosten 285 443 295 325 217 118
Legeskosten 134 150 100 150 100 0
Projectkosten zaak- en bodeminformatiesysteem 150 0 0 0 0 0
Projectkosten 1.287 1.260 840 1.159 773 101
Projectkosten Ontwikkelprogramma 205 0 0 46 31 -46
Onvoorzien 0 125 83 0 0 125
Incidentele lasten 0 100 67 0 0 100
Saldo van baten en lasten vóór mutatie reserves tbv 
Ontwikkelprogramma

68 1 0 277 185 277

Onttrekkingen reserves Ontwikkelprogramma 112 0 0 46 31 46

Saldo van baten en lasten na onttrekking  reserves tbv 
Ontwikkelprogramma

180 1 0 323 216 323



 

 
Toelichting op de jaarprognose 2022 

 

Bij de begrotingswijziging eerder dit jaar waren de baten en lasten in evenwicht. Op basis van de 
bijgestelde eindejaarsprognose wordt aan het einde van het boekjaar 2022 een voordelig saldo 
verwacht van € 323K. Hierna volgt een uiteenzetting van het verwachte verschil tussen de 
begrotingswijziging 2022 en de bijgestelde jaarprognose 2022. 

 

Baten  (€ 181K voordelig) 

De RUD Drenthe kent baten uit deelnemersbijdragen, leges en projecten. De totale verwachte baten 
op basis van de bijgesteld prognose zijn hoger dan de begrotingswijziging 2022, en wel voor een 
totaalbedrag van € 181K. 

Er zijn minder projecten uitgevoerd dan begroot. De oorzaak hiervan is grotendeels terug te 
herleiden naar de krappe arbeidsmarkt en het hoge ziekteverzuimpercentage. Voor een bedrag van 
€ 101K kan er minder worden verhaald op de deelnemers (nadeel).  Het nadeel is enigszins beperkt 
gebleven doordat er in de begroting nog geen rekening was gehouden met de kosten voor de extra 
BOA’s en een luchtadviseur, die nog kunnen worden verhaald op de deelnemers. Voordelen worden 
veroorzaakt door de verwachte opbrengst uit de Specifieke uitkering Toezicht en Handhaving 
Energiebesparingsplicht (€ 205K) en de Specifieke Uitkering Omgevingsdiensten inzet Inter-
bestuurlijk programma (€ 40K).  De aan een tweetal deelnemers door te berekenen kosten voor het 
LOS zijn € 38K hoger dan verwacht.  

 

Lasten (€ 96K voordelig) 

De totale personeelslasten zijn hoger dan bij de begrotingswijziging, en wel voor een bedrag van  
€ 468K. Belangrijke oorzaken zijn de volgende. 

• De salariskosten zijn € 754K (voordeel) lager dan begroot, welk verschil grotendeels wordt 
veroorzaakt doordat in het groeimodel rekening is gehouden met uitbreiding van de formatie 
terwijl een aanzienlijk aantal vacatures (nog) niet kon worden ingevuld; 

• Om ervoor te zorgen dat de werkzaamheden toch konden doorgaan moesten er meer 
medewerkers worden ingehuurd dan waarmee vooraf rekening was gehouden, en wel voor 
een totaalbedrag van € 960K (nadeel). De inhuur heeft niet alleen plaatsgehad ten bate van de 
werkzaamheden uit het jaarprogramma, maar ook voor de (niet begrote) projecten waarvoor 
SPUK is aangevraagd, voor een extra luchtadviseur en bijvoorbeeld voor de omzetting van 
locaties naar MBA’s, waarvoor bij de begrotingswijziging een bedrag van € 100K was begroot; 

• Op frictiekosten en de daarvoor van derden ontvangen vergoedingen is het totale nadeel  
€ 194K; 

• Van de totale personele lasten kan € 101K (nadeel) minder worden doorbelast aan projecten; 

• Op de overige personele kosten, waaronder reiskosten en thuiswerkfaciliteiten, verwachten wij 
een voordeel van € 33K. 

De bedrijfsvoeringskosten zijn € 283K lager dan begroot. De uiteenzetting is als volgt. 

• De packagedeal met de provincie en met de gemeente Emmen, waaronder ook de ICT 
voorzieningen, valt naar verwachting € 86K lager uit (voordeel). Deels heeft dit te maken met 
een te hoge inschatting van een verplichting voor het boekjaar 2021; 

• De licentie- en ICT kosten voor het LOS vallen naar schatting € 34K hoger uit (nadeel). De op 
een tweetal deelnemers te verhalen kosten zijn echter ook hoger (zie baten); 

• De overige licentie- en ICT kosten worden € 103K lager ingeschat (voordeel). De meerkosten 
die bij de begrotingswijziging werden voorzien, vallen lager uit dan verwacht; 

  



 
 
 

• Ook op de overige bedrijfsvoeringskosten is een voordeel te verwachten, en wel voor een 
bedrag van € 118K. Er zijn meerdere oorzaken, maar een belangrijke is het feit dat hier € 80K is 
begroot voor de aanpassing van werkprocessen en systemen in het kader van de 
omgevingswet. Deze kosten zijn echter deels nog niet gemaakt en deels op inhuur personeel 
verantwoord; 

• Een voordeel van € 10K op materieel (toolbox) completeert het totale verschil op kosten van 
bedrijfsvoering. 

De overige lasten laten een voordeel van € 280K zien. De specificatie is als volgt. 

• Hier treffen we wederom de lagere projectkosten ad. € 101K aan, die bij de personele lasten 
worden doorbelast aan de deelnemers (voordeel); 

• De projectkosten voor het ontwikkelprogramma worden ingeschat op € 46K (nadeel). Deze 
worden echter gedekt door een onttrekking uit de hiervoor bestemde reserve; 

• Het bedrag voor onvoorzien ad. € 125K wordt dit jaar naar verwachting niet ingezet (voordeel); 

• Bij de begrotingswijziging is een bedrag van € 100K begroot voor het omzetten van locaties 
naar MBA’s. Zoals bij de personele lasten al toegelicht zijn deze kosten, voor zover gemaakt in 
dit boekjaar, verantwoord onder de inhuurlasten van personeel (voordeel). 

 

Mutaties in de reserves (€ 46K voordelig) 

Voor de uitvoering van het ontwikkelprogramma wordt voorgesteld het restant saldo in de 
bestemmingsreserve ontwikkelprogramma aan te wenden. Dit resulteert in een € 46K hoger saldo 
van baten en lasten na bestemming (voordeel). 

                    

 

N.B.  

Tijdens het opstellen van de jaarprognose hebben wij geconstateerd dat er achterstanden zijn 
ontstaan in de administratie. Ziekte en daarmee samenhangende tijdelijke vervanging hebben 
gezorgd voor een toename van de werkdruk in het vaste financiële team. Wij zijn blij dat we kunnen 
melden dat het financiële team sinds kort weer op sterkte is. Voor de nieuw aangetrokken 
medewerkers kost het enige tijd om de organisatie te leren kennen en alle informatie die nodig is 
voor het opstellen van een realistische prognose te verzamelen. Om die reden willen wij u graag 
meenemen in de voornaamste onzekerheden in de jaarprognose 2022. 

• De SPUK gelden zijn als baten meegenomen in de jaarprognose, conform de aanvragen van 
beide regelingen. De beschikkingen zijn echter nog niet ontvangen, waarmee er een 
onzekerheid is met betrekking tot de verwachte opbrengsten. 

• De projectbaten zijn ingeschat op basis van het tijdschrijfsysteem. Met dit systeem wordt pas 
sinds begin 2022 gewerkt. Extra controles aan het einde van dit jaar moeten duidelijk maken of 
alle uren juist en volledig in het tijdschrijfsysteem zijn verantwoord. Is dat niet het geval, dan 
zal dit van invloed zijn op de ingeschatte projectbaten. 

• De administratie met betrekking tot de inhuurcontracten is complex. Er wordt gewerkt met een 
verplichtingenadministratie die omvangrijk en moeilijk te doorgronden is. Tussentijdse controle 
is daarom niet eenvoudig. Pas bij het afsluiten van de jaarrekening worden alle verplichtingen 
vereffend en zal exact duidelijk worden wat de lasten voor inhuur zijn. De wijze van 
administreren van de inhuurcontracten zal volgend jaar worden geëvalueerd. 

• Door het achterblijven van de productie is de kostenverhouding primair proces en overhead 
gewijzigd. Hiermee kan worden gesteld dat de productienorm lager uitvalt dan waarmee in de 
begroting rekening is gehouden. Zouden we op basis van de bijgestelde prognose toch een 
uurtarief doorrekenen, dan werd deze aanzienlijk hoger. 


