
Zienswijzen Noord-Drentse gemeenteraden op ontwerpbegrotingen GR’en 
 

 Conclusie Aa en Hunze Assen Noordenveld Tynaarlo 

 Behandeling ontwerpbegrotingen 20 juni Commissie 
27 juni Raad 

20 juni Consulterende bijeenkomst 
4 juli Raad 

29 mei Oordeelsvorming 
19 juni Raad 

25 juni Bespreken en Besluiten Raad 
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    De gemeenteraad heeft op 19 juni 2019 

ingestemd met ons voorstel om in te 
stemmen met de conceptbegroting. De 
gemeenteraad hecht er waarde aan u te 
laten weten dat door aanhoudend 
onvoldoende kwaliteit van het vervoer het 
maatschappelijk draagvlak voor Publiek 
Vervoer ten opzichte van vorig jaar verder 
onder druk is komen te staan. 
Doorontwikkeling in 2020 kan wat de 
gemeenteraad betreft slechts gebaseerd 
zijn op het fundamenteel op orde zijn van 
de praktische uitvoerig van publiek vervoer 
en op een afgeronde inrichting van de 
uitvoerende organisatie. Focus op 
doorontwikkeling in 2020 is daarom alleen 
mogelijk wanneer bovenstaande in 2019 
gerealiseerd wordt. De raad wil elk kwartaal 
geïnformeerd worden over de resultaten 
van het verbeterplan door het bestuur van 
de het Publiek Vervoer. Expliciet willen wij 
erop wijzen dat bij een goede organisatie 
een adequate registratie en afhandeling van 
de klachten plaatsvindt. 

In reactie op de kaderbrief voor 2020 heeft 
de raad het bestuur van Publiek Vervoer 
Groningen-Drenthe laten weten zorgen te 
hebben over de ontwikkelingen en met 
name de oplopende kosten. De raad heeft 
daarbij ook aangegeven zich af te vragen of 
de GR wel de meest effectieve en efficiënte 
organisatie is. Het college stelt voor deze 
reactie als zienswijze op de 
ontwerpbegroting te handhaven. 
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  De raad van Aa en Hunze wil u de volgende 
aandachtspunten meegeven: 
- Het is goed om te zien dat de RUD 
Drenthe afgelopen jaar meer grip heeft 
gekregen op de productie en een beter 
inzicht in de (financiële) bedrijfsvoering; 
- Het hoge ziekteverzuim is zorgelijk, het is 
belangrijk dat het ontwikkelprogramma op 
dit punt verbetermaatregelen laat zien; 
- Wij hechten er veel waarde aan dat de 
basis op orde komt met het uitvoeren van 
het ontwikkelprogramma. Wij gaan er van 
uit dat de RUD Drenthe vanaf 2021 een 
toekomstbestendige en robuuste 
organisatie is. Wanneer blijkt dat hiervan 
geen sprake is dan verwachten wij dat u ons 
tijdig op de hoogte stelt zodat (bij)sturing 
mogelijk is. 

Op de begrotingswijziging voor 2019 van de 
RUD een zienswijze in dienen. Gezien de 
reservepositie en de raming over de 
financiële risico’s in 2019 is er aanleiding 
een zienswijze in te dienen. Het advies 
wordt gegeven om: 
- de algemene reserve niet in te zetten voor 
de dekking van het Ontwikkelprogramma 
maar te behouden om de risico’s voor 2019 
af te dekken; 
- de deelnemers om voor het benodigde 
Ontwikkelplan een incidentele extra 
bijdrage te vragen ter hoogte van € 
481.000. De bijdrage van de gemeente 
Assen hierin bedraagt € 28.860. 
 
Voor de begroting 2020 van de RUD wordt 
geadviseerd om een zienswijze in te dienen. 
Het advies wordt gegeven om: 
- in te stemmen met de begroting inclusief 
de extra incidentele bijdrage van 5% voor 
het Ontwikkelprogramma; 
- de bijdrage (€ 685.491; bijdrage Assen € 
41.129) voor het Ontwikkelprogramma als 
een incidentele bijdrage te bezien; 
- de RUD kritisch te blijven volgen en vooral 
aandacht te besteden aan: ziekteverzuim, 
productie en (financiële) bedrijfsvoering; 
- de RUD op te dragen om de raad te 
informeren over prognoses omtrent de 
voortgang en effecten van het voorgestelde 
Ontwikkelprogramma. 
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     Het college werkt nog aan een voorstel voor 
een zienswijze. 

 


