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Geachte heer Otter,
In de raadsvergadering van 4-12-2017 is de begrotingswijziging 2017 van de Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) in Tynaarlo aan de orde geweest.
De gemeenteraad van Tynaarlo heeft besloten om hierop een zienswijze in te dienen en het gevraagde
bedrag van € 15.064 beschikbaar te stellen.
Begrotingswijziging 2017
Uit de uitgevoerde studie van Seinstra van der Laar (SvdL) blijkt:
A. De RUD Drenthe heeft te maken met een onderproductie als gevolg van een grote omvang van
en diversiteit aan weglekkende uren.
B. De RUD Drenthe heeft een oplopend financieel tekort met een structureel karakter.
C. De RUD Drenthe heeft haar basis niet op orde, heeft beperkte ontwikkelkracht en ze voert haar
rol als opdrachtnemer weinig zakelijk uit.
D. De eigenaren en opdrachtgevers van de RUD Drenthe hebben de afgelopen jaren onvoldoende
hun verantwoordelijkheid genomen.
Zoals in onze eerdere zienswijze naar voren is gebracht, hebben we een grote zorg omtrent
bovenstaande conclusies en zien dat er het “nodige werk aan de winkel is”. Voor de zienswijze willen we
de volgende punten meegeven.
Controlfunctie binnen de RUD
In juni 2017 heeft u ons gerapporteerd over de (mogelijke) tekorten die zijn ontstaan binnen de RUD
organisatie. In de eerdere opgestelde conceptbegroting was er geen enkel signaal dat de RUD rode
cijfers zou schrijven. De begroting leek juist in lijn met de afspraken zoals die gemaakt zijn in de
gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraad van Tynaarlo voelt zich erg overvallen door
bovengeschetste ontwikkelingen en vraagt zich af hoe de controlfunctie binnen de RUD organisatie
geregeld is. We vragen U om adequate maatregelen te nemen en gaan ervan uit dat zich dit niet meer op
deze wijze voordoet.
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jaarprogramma 2018
Het jaarprogramma 2016 en 2017 is niet volledig uitgevoerd en met de hierboven geschetste knelpunten
vragen wij ons af of het programma van 2018 wel haalbaar is. We verwachten dat bij onderproductie u
ons actief informeert en oplossingen aandraagt om mogelijke achterstanden weg te werken.
Zaaksysteem LOS
In de rapportage van Seinstra van der Laar staat het volgende: “Gegeven de huidige productie cijfers
eerste half jaar en gegeven de halfjaar cijfers van uren medewerkers LOS, die per 1 juli circa 5.000 uren
bedroegen, zal externe inhuur nodig zijn om de aangepaste productie te halen”.
Gezien het hoge aantal uren dat aan het LOS systeem is besteed, hebben we een grote zorg dat het
zaakgericht werken nog onvoldoende is geïmplementeerd binnen de RUD organisatie. We benadrukken
dat we het belangrijk vinden dat dit op korte termijn gerealiseerd wordt, maar gaan ervan uit dat u de
administratieve lasten voor komende jaren zo beperkt mogelijk houdt.
Onvoldoende sturing op de randvoorwaarde (digitalisering en datakwaliteit)
We zien dat er onvoldoende gestuurd is op de randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan de 10%
taakstelling. Vanaf 2013 t/m 2015 heeft de raad van Tynaarlo geld beschikbaar gesteld om de
digitaliseringslag mogelijk te maken. Echter is hier toentertijd geen gebruik van gemaakt.
We verwachten van u, maar ook van onze eigen ambtelijke organisatie, om dit zo snel mogelijk in orde te
maken en gaan ervan uit dat de RUD hier leidend in zal zijn.
Verrekeningsopzet -25/+25%
In de rapportage van SvdL wordt er gesproken over de verrekeningsopzet van -25/+25%. Dit heeft als
gevolg dat de ene deelnemer meer - en de ander te weinig betaalt.
Zoals eerder al is toegezegd gaan we ervan uit dit wordt geëvalueerd en zien de bevindingen van deze
evaluatie graag tegemoet.

Erop vertrouwende u zo voldoende geinformeerd te hebben.
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