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Jaarstukken 2015, begrotingswijziging 2016, programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 
2018-2020 

Geacht college, 

Hierbij bieden wij u de financiële documenten aan, zoals behandeld in de vergadering van het dagelijks 
bestuur van de RVD Drenthe, d.d. 11 april 2016. 

Jaarstukken 2015, inclusief accountantsverslag 
Het dagelijks bestuur van de RVD Drenthe heeft ingestemd met de jaarstukken 2015 en deze worden ter 
vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur van de RVD Drenthe voor de vergadering van 11 juli 2016. 
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2015 aan om deze ter informatie voor te leggen aan uw gemeenteraad of 
Provinciale Staten. 

Begrotingswijziging 2016 en programmabegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 2018-2020 
Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de concept begrotingswijziging 2016 en de concept programma 
begroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018-2020. 
In overeenstemming met het gestelde in de Gemeenschappelijke Regeling RVD Drenthe (artikeI25) dienen 
de concepten van de begrotingswijziging 2016, de programmabegroting 2017 en de meerjarenbegroting 
2018-2020 aan de raden en staten van de deelnemers voorgelegd te worden en kunnen de deelnemers 
zienswijzen indienen. 
Het dagelijks bestuur is voornemens om de concepten van de begrotingswijziging, de programmabegroting 
en de meerjarenbegroting ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur van de RVD Drenthe op 
11 juli 2016. 
Indien deze concepten van de begrotingswijziging 2016, programmabegroting 2017 inclusief de 
meerjarenraming 2018-2020 u aanleiding geven tot het indienen van een zienswijze verzoeken wij u deze 
uiterlijk 22 juni 2016 schriftelijk aan de directeur van de RVD Drenthe te doen toekomen. 

Uw bijdrage voor 2017 wijzigt t.o.v, 2016 als volgt: 
Bijdrage begroting 2016 
Loon -& prijsstijging volgens kaderbrief 
Werkelijke loonstijging 3% in plaats van 2% 
Verschuiving asbesttaak van bevoegd gezag naar RVD 
Diverse wijzigingen 
Bijdrage begroting 2017 

€ 355.585 
7.112 
2.678 

52.412 
-18.828 

€ 398.958 

KvK 58911650 - Bank NL22 BNGH 0285 1612 37 
De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



Indien het vorenstaande vragen oproept kunt u contact opnemen met Johan Vogelaar, 
j.vogelaar@ruddrenthe.nl, telefoonnummer 0592-754547. 

M. Hoo even 
dagelijks bestuur RVD Drenthe 
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- Jaarstukken 2015 RVD Drenthe, inclusiefhetaccountantsverslag 
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