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Onderwerp
Begrotingstekort RUD Drenthe
Gevraagd besluit
Bespreken van de door de RUD Drenthe gezonden brief over de genomen vervolgstappen naar
aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde tekort.

Wat willen wij hiermee bereiken?
Tijdens de raadsvergadering van 20 juni is de raad op de hoogte gesteld van de vooraankondiging
van het Dagelijks Bestuur van de RUD dat de Voorjaarnota van de RUD naar verwachting een
aanzienlijk tekort zal laten zien. De gemeenteraad heeft hierop in zijn zienswijze op de jaarstukken
2016 en begroting 2018 gereageerd.
Op 13 juli 2017 heeft het Dagelijks bestuur van de RUD Drenthe een brief gestuurd aan de leden
van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe, de colleges van burgemeester en wethouders en het
college van gedeputeerde staten van Drenthe.In deze brief worden de geadresseerden
geinformeerd over de gemaakte vervolgafspraken en de wijze waarop de reacties en zienswijzen
van de college en raden/staten daarbij betrokken zijn.
Om als gemeenteraad tijdig betrokken te zijn bij de financiële ontwikkelingen van de RUD Drenthe
is het raadzaam om deze brief in de gemeenteraad te bespreken.

Namens het Presidium

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

voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

Raadsbesluit nr. 14
Betreft: Begrotingstekort RUD Drenthe
Raadsvoorstel
De raad van de gemeente Tynaarlo;

Overweging
De brief van het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe d.d. 13 juli 2017, betreffende de vervolgafspraken op
basis van zienswijzen van raden/ staten geeft aanleiding tot een bespreking in de gemeenteraad.

B E S L U I T:

De door de RUD Drenthe op 13 juli 2017 gezonden brief over de genomen vervolgstappen naar
aanleiding van de ingediende zienswijzen op het geconstateerde tekort te bespreken.

Vries, 10 oktober 2017

De raad voornoemd,

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

Voorzitter

J.L. de Jong,

griffier

