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Onderwerp
Begrotingswijziging RUD 2017
Gevraagd besluit
1. De bijgevoegde zienswijze indienen op de begrotingswijziging voor 2017 van de RUD
Drenthe
2. De extra bijdrage van € 15.064 ter beschikking stellen aan de RUD en deze extra bijdrage
dekken middels een onttrekking aan de ARGI
Wat willen wij hiermee bereiken?
Het begrotingstekort 2017 blijkt onvermijdelijk, ondanks de bezuinigingsmaatregel om toezicht door
te schuiven. Vanwege het ontstane tekort op het lopend boekjaar is een begrotingswijziging
noodzakelijk. Het doorschuiven van toezichtcontroles naar 2018 heeft geleid tot een besparing van
€ 200.000, /.
Het tekort voor 2017 is uiteindelijk opgelopen tot € 600.000,/. Van dit bedrag kan echter € 150.000,/
worden gedekt uit de bestemmingsreserve. Voor de resterende € 450.000, / wordt een extra
deelnemersbijdrage gevraagd.
De begrotingswijziging 2017 betekent dat de deelnemersbijdrage van alle Drentse gemeenten en
de Provincie, conform de verdeelsleutel, wordt verhoogd om het verwachte tekort voor 2017 te
kunnen opvangen. Voor de gemeente Tynaarlo betekent dit een verhoging van € 15.064,/ voor
2017.
Waarom komen we nu met dit voorstel?
Het dagelijks bestuur heeft op basis van de onderzoeksresultaten gemeend het tekort voor het
lopende boekjaar 2017 in een begrotingswijziging te moeten vertalen. Het Algemeen Bestuur heeft
ingestemd met het voorstel. De raad wordt, conform de Gemeenschappelijke Regeling, verzocht
om binnen 8 weken een zienswijze aan te geven op de voorgestelde concept begrotingswijziging
RUD 2017.
Wat ging er aan vooraf
De RUD Drenthe constateerde in juni 2017 dat een fors tekort werd verwacht ten opzichte van de
begroting voor 2017. Dit kan niet volledig voorkomen worden door lagere uitgaven of gedekt
worden uit de reserves. Daarom is het noodzakelijk dat de deelnemende partijen voor 2017 een
extra deelnemersbijdrage leveren van in totaal € 450.000. De gemeente Tynaarlo heeft een
aandeel van 3,3 % in deze gemeenschappelijke regeling. Dit komt neer op een extra bijdrage van
€ 15.064.

Afgelopen periode heeft het bureau Seinstra vande Laar een integraal onderzoek uitgevoerd naar
de organisatie en financiën van de RUD Drenthe. De conclusies hiervan zijn op 19 oktober 2017
gepresenteerd aan het AB van de RUD Drenthe en daarna aangeboden aan raden en staten.
Dit zijn de vier hoofdconclusies van SeinstravanderLaar:
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.
Op 22 november is er een informatiebijeenkomst geweest om de raads / en statenleden nader te
informeren omtrent deze bevinddingen
Naast deze incidentele extra deelnemersbijdrage over 2017 aan de RUD moeten er ook structureel
maatregelen worden genomen. In haar vergadering van 30 oktober heeft het Algemeen Bestuur
gesproken over de te nemen maatregelen en bijbehorende besluitvormingsprocedure voor 2018 en
verder. Afgesproken is dat het Dagelijks Btuur begin 2018 met voorstellen komt.
Hoe informeren we de inwoners?
Via de (social) media heeft er berichtgeving plaatsgevonden omtrent de problemen bij de RUD
Wanneer gaan we het uitvoeren?
De zienswijze wordt op 18 december behandeld in het AB

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Voor 2017 wordt gevraagd om een extra deelnemersbijdrage van € 450.000 voor alle gemeenten.
De gemeente Tynaarlo heeft een aandeel van afgerond 3,3%, waardoor de gevraagde extra
financiële bijdrage voor 2017 € 15.064 betreft. In de begroting 2017 is geen dekking voor dit
bedrag. De extra bijdrage wordt gedekt vanuit de ARGI.
De structurele (financiële) gevolgen worden meegenomen bij de voorjaarsbrief 2018.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris

Raadsbesluit nr. 12
Betreft: begrotingswijziging RUD 2017

De raad van de gemeente Tynaarlo;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 november 2017;
Gelet op artikel 192 van de Gemeentewet en op de Wet Gemeenschappelijke regelingen;

B E S L U I T:
1. De bijgevoegde zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging voor 2017 van de RUD
Drenthe
2. De extra bijdrage van € 15.064 te dekken middels een onttrekking aan de ARGI

Vries, 4 december 2017

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

