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Geacht college. 

Het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering van 24 maart jl. ingestemd met de eerste wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling (GR) RUD Drenthe. 
Het Dagelijks Bestuur is voornemens om deze wijziging op 23 juni 2014 ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen 
Bestuur van de RUD Drenthe. 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe wordt het ontwerpbesluit tot 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling van de RUD Drenthe gezonden naar de colleges van de deelnemende partijen. 

Gevraagd besluit: 
Instemming met de wijziging betreffende de toevoeging van een zevende lid aan artikel 26 luidend: 
"7. De deelnemers waarborgen de tijdige en volledige betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van gesloten cn af 
te sluiten kort- en langlopende leningen, leasecontracten en rekening courantovereenkomsten." 

Toelichting: 
Om gebruik te kunnen maken van kredietfaciliteiten van de huisbankier N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) zal er een 
aanvulling van de Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe aan de modelbepalingen uit de Circulaire aansprakelijkheid voor 
schulden van openbare lichamen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken moeten plaatsvinden. 

De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) vraagt om aanpassing van de tekst van de Gemeenschappelijke regeling RUD 
Drenthe aan de modelbepalingen van genoemde circulaire. Zonder aanpassing zal de bank niet overgaan tot het verstrekken van 
kredietfaciliteiten. 
Door het volgende lid aan artikel 26 toe te voegen kunnen de bezwaren van de BNG worden ondervangen;  
Artikel 26 laarrekening 
7. De deelnemers waarborgen de tijdige en volledige betaling van rente, aflossing, boeten en kosten van gesloten en af te sluiten 
kort- en langlopende leningen, leasecontracten en rekeningcourantovereenkomsten. 

Voor de goede orde maak ik u er op attent dat dit slechts een technische aanpassing betreft 
Het ontwerp besluit wordt op 23 juni 2014 ter vaststelling voorgelegd aan het AB. 

Aan uw college wordt gevraagd om akkoord te gaan met de voorliggende wijziging in de gemeenschappelijke regeling en de 
directeur van de RUD voor 5 juni 2014 daarvan in kennis te stellen. 
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