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Aanbieding diverse P&C-documenten RUD Drenthe 

Geachte leden van de colleges van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten van Drenthe, 

Met deze brief bieden wij u een 5-tal P&C-documenten en een samenvatting daarvan aan. 

In de nu voorliggende stukken - de jaarrekening 2017, begrotingswijziging 2018, jaarprogramma 2018, 
kaderbrief 2019 en begroting 2019 én de samenvatting op deze doeurnenten- is een verbetering doorgevoerd 
t.o.v. voorgaande jaren, die meer transparantie geeft op zowel de cijfers, ontwikkelingen, onzekerheden en 
risico's. Omdat de vaststelling van de documenten niet los van elkaar kan worden gezien heeft het algemeen 
bestuur hierover besloten op basis van een integraal voorstel. 
De bijgaande samenvatting neemt u op hoofdlijnen mee in de veelheid aan stukken. De onderliggende stukken 
zijn uiteraard veel meer gedetailleerd. 
De rol van de colleges, raden en staten bij de stukken is verschillend: 

1. Jaarrekening 2017 ter kennisname 
2. Concept-Begrotingswijziging 2018 voor zienswijzen 
3. Jaarprogramma 2018 ter kennisname 
4. Kaderbrief 2019 ter kennisname 
5. Concept-Begroting 2019 voor zienswijzen 

De proceduretijd voor het indienen van zienswijzen door raden en staten is 8 weken. Deze procedure loopt 
van 17 april tot en met 12 juni 2018. We hopen voor 15 juni de reacties binnen te hebben. 

Om de transparantie te vergroten is besloten om voortaan kwartaalrapportages (van financiën en productie) 
in het algemeen bestuur te bespreken en vervolgens naar de raden en staten te zenden. De 1e 
kwartaalrapportage zal in mei 2018 in het algemeen bestuur worden besproken en zal vervolgens naar de 
colleges, raden en staten worden gezonden. 
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Op 23 april wordt een informatiebijeenkomst voor de raden en staten gehouden. Daarin zal (m.n. voor nieuwe 
raadsleden) algemene informatie over de RUD Drenthe worden gegeven. Daarnaast zal een toelichting worden 
gegeven op de nu voorliggende P&C-documenten zodat raads- en statenleden daarvan op hoofdlijn kennis 
kunnen nemen voorafgaand aan nadere bestudering en bespreking door de raden en staten. 
Wi] verzoeken dan ook deze aanbiedingsbrief met de bijlagen zo spoedig mogelijk door te zenden naar uw 
raden en staten. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe, 

I. Otter, / 
voorzitter/ / 
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