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Martin van den Berg

Van: Noppe, Arjan <Arjan.Noppe@minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 22 september 2022 10:11
Aan: Martin van den Berg
CC: Ron van der Zanden; Marjan Heidekamp-Prins
Onderwerp: Toezichtregime 2023 RUD Drenthe

Geachte heer Van den Berg, 
 
U zond mij eerder overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen de jaarstukken 2021 en begroting 2032 
toe van de RUD Drenthe. U heeft voldaan aan de termijn voor vaststelling en inzending van de jaarstukken en 
begroting. 
 
Ik heb geconstateerd dat uw begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 elk jaar een positief saldo van baten 
en lasten heeft.  
 
In de mail over het toezichtregime 2022 van 27 oktober 2021 heb ik een opmerking gemaakt over de hoogte van het 
weerstandsvermogen en het eigen vermogen. In begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 is een toename te 
zien van het eigen vermogen, zodat meer toegegroeid wordt naar een niveau van 10% van het begrotingstotaal 
zoals bepaald in de financiële verordening van de RUD Drenthe. Hierdoor neemt ook het weerstandsvermogen weer 
toe van 0,3 in begroting 2022 naar 0,9 in begroting 2023. Hierbij ga ik er wel vanuit dat de deelnemers van de 
gemeenschappelijke regeling ermee instemmen dat de positieve rekeningresultaten worden toegevoegd aan de 
algemene reserve zoals in de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026  door de RUD Drenthe opgenomen.  
 
Op basis van bovenstaande kan voor 2023 worden volstaan met de repressieve toezichtvorm. 
 
In de brief van 26 juli 2021, met kenmerk 2020-0000516487 is uw Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
geïnformeerd over een wijziging vanaf begrotingsjaar 2022 in het communicatieproces van de toezichtvorm. De 
jaarlijkse brief naar aanleiding van de beoordeling van de begroting en jaarrekening is per 2022 vervallen, tenzij er 
sprake is van zwaarwegende bevindingen en/of een preventieve toezichtvorm. Indien er geen zwaarwegende 
bevindingen zijn en er sprake is van repressief toezicht wordt het toezichtregime ambtelijk (per mail) 
gecommuniceerd. 
 
Met deze mail informeer ik u dat voor 2023 het laatste voor uw gemeenschappelijke regeling van toepassing is. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arjan Noppe 
Regelgeving Toezicht en Monitoring 
Directoraat-Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
06-52809239 
 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


