
Aan

de gemeenteraden van de Drentse gemeenten en

provinciale staten van de Provincie Drenthe

Assen, 10 oktober 2013
Behandeld door: de heerJ.J. Vogelaar
Onderwerp: onBverpbegroting RUD Drenthe 2014

Geachte leden van de gemeenteraden en provinciale staten,

Hierbij bieden wij u de ontvverpbegroting RUD Drenthe 2074 aan.

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe is voornemens om de ontwerpbegroting op 23 november 2013 ter vaststelling

voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de RUD Drenthe.

In overeenstemming met het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Drenthe (art.25lid 4) dient de

ontwerpbegroting aan de staten en raden van de deelnemers voorgelegd te worden en kunnen zij binnen 6 weken na

ontvangst zienswijzen indienen.

De kaders voor de begroting van de RUD zijn opgenomen in het ontvverp bedrijfsplan dat u op 1 mei 2013 ter vaststelling is

toegezonden.

De belangrijkste wijzigingen in de ontwerpbegroting, t.o.v. de begroting die in het bedrijfsplan opgenomen ts, zUn:

Nieuwe lening ten bedrage van € 1 miljoen
Deze lening wordt afgesloten om de deelnemers te kunnen compenseren voor frictiekosten die zijn ontstaan als gevolg van

de oprichting van de RUD Drenthe. De compensatie wordt in2074 uitgekeerd aan de deelnemers op basis van de

vastgestelde verdeelsleutel.

Negatieve reserve
De eenmalige kosten (opstartkosten 2013 t,b.v. € 750.000,-J en de bijdrage aan de deelnemers voor compensatie

frictiekosten (€ 1 miljoenJ mogen niet worden geactiveerd en worden in de onBverpbegroting in2074 als kosten

verantwoord. Het gevolg is dat 2014 met een fors nadelig saldo zal sluiten, De resultaten over de iaren2014 f./m2017 geven

voldoende ruimte om de negatieve reserve binnen een beperkt aantal jaren te kunnen ombuigen in een positieve stand.

Kapitaailasten
De kapitaallasten voor de investering in een nieuw VTH-zaaksysteem worden deels doorgeschoven naar 2015, omdat het

niet aannemeliik is dat al in 2014 overgegaan wordt tot aanschaf van dit systeem. Dit heeft een positief effect op het
exploitatie saldo in 2014.

Packagedeal

Afgesproken is dat de RUD Drenthe gehuisvest wordt bij de gemeente Emmen en de provincie Drenthe en dat zij ook een

groot deel van de ondersteunende taken voor de RUD Drenthe gaan verzorgen. Naar aanleiding van de door hen

uitgebrachte offerte zijn de kosten voor de PIOFACH-taken met € 100,000,- naar beneden biigesteld.

Indien deze ontwerpbegroting u aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze verzoeken wij u deze uiterlijk
21 november 2013 schriftelijk aan de beoogd directeur van de RUD te toekomen,

met groet,

H.H, Boer f.f. Vogelaar

voorzitter dagelijks bestuur RUD Drenthe
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