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GGD

Algemeen

Zienswijzen Noord-Drentse gemeenteraden op ontwerpbegrotingen GR’en
Conclusie

Aa en Hunze

Assen

Behandeling ontwerpbegrotingen

11 juni Opiniërend
25 juni Raad
Het college stelt geen zienswijzen voor

18 juni Bespreken en besluiten in Raad
Het college stelt geen zienswijzen voor

Noordenveld
11 juni Oordeelsvorming
2 juni Raad
Het college stelt een zienswijze voor op de
begroting van Publiek Vervoer. De raad brengt
een zienswijze op de RUD-begroting uit en
overweegt een positieve zienswijze op de GGDbegroting. De VVD heeft een motie ingediend
over de GGD.
Mogelijke tekst: De gemeenteraad
complimenteert de GGD met de wijze waarop zij
hebben geopereerd in de Coronacrisis.
Motie VVD
Roept het college van Burgemeester en
Wethouders op om:
Een nadrukkelijk verzoek neer te leggen
bij het Rijk voor de volledige bekostiging
van de gemaakte kosten;
Deze oproep zoveel mogelijk in
gezamenlijkheid te doen met de overige
Drentse gemeenten;
Deze motie te delen met de andere GGD
regio’s en overige gemeenten, om op
deze manier een krachtig signaal
richting het Rijk af te geven.
De gemeenteraad heeft op 1 juli 2020 ingestemd
met ons voorstel om in te stemmen met de
conceptbegroting. De gemeenteraad hecht er
ook waarde aan u te laten weten dat zij net als
voorgaande jaren de uitvoering van de
basistaken kritisch zal volgen, zo lang de
daadwerkelijke
uitvoering van het vervoer verdere verbetering
vraagt en totdat de inrichting van de daarvoor
benodigde
processen bij zowel vervoerder als Publiek
Vervoer volledig zijn afgerond.

Tynaarlo
16 juni Bespreken en Besluiten Raad
Het college stelt een zienswijze voor op de RUDbegroting.

RUD
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Conclusie

Aa en Hunze

Assen

Behandeling ontwerpbegrotingen

11 juni Opiniërend
25 juni Raad

18 juni Bespreken en besluiten in Raad

Noordenveld

Tynaarlo

11 juni Oordeelsvorming
2 juni Raad
Zoals al aangegeven in de zienswijze op de
kaderbrief 2021 maakt de Raad maakt zich
ernstig zorgen over de financiële en
organisatorische ontwikkelingen van de RUD. De
begroting 2021 en toelichting hierop door de
directie op woensdag 3 juni heeft deze zorgen
maar zeer beperkt weggenomen. Graag wil de
Raad nogmaals haar zorgen uitspreken en
refereren aan de zienswijze op de kaderbrief
2021. Wij zijn benieuwd naar uw aanpak om in
2021 de werkelijke inzet van het personeel op
‘normaal’ niveau (2-4% verzuim) te brengen,
in plaats van te koersen op 6%.
Daarnaast mist de Raad het actief participeren
op veranderingen bij het Rijksbeleid.
Voorbeelden hiervan zijn het verschuiven van de
ingangsdatum van de omgevingswet en het
uitgestelde/ afgestelde verbod op asbestdaken.
De RUD heeft haar plannen hierop (nog) niet
aangepast. Juist deze ontwikkelingen zouden
ruimte en lucht moeten geven wanneer het
gaat om de inzet van personeel.
De Raad roept zowel het dagelijks bestuur (DB)
als het algemeen bestuur (AB) op om actieve
betrokkenheid te tonen bij de aanpak om te
komen tot een toekomstbestendige RUD.

16 juni Bespreken en Besluiten Raad
Het uitgangspunt van de RUD is dat haar
takenpakket wordt uitgevoerd binnen de
optelsom van de deelnemersbijdragen. De
ontwerpbegroting bevat echter, net als de
kaderbrief, een aantal onzekerheden die reden
zijn tot zorg. Deels komt dat door landelijke
ontwikkelingen; de invoering van de
Omgevingswet geeft ons allemaal een hoop werk
te doen. De afgelopen periode heeft de RUD
daar een waardevolle bijdrage in geleverd. Het is
belangrijk dat we elkaar daarin het komende jaar
blijven vinden. Andere onzekerheden betreffen
het wegvallen van rijks financiering en overdracht
van bevoegdheden van provincie naar
gemeenten. Het gaat daarbij om werk dat de
RUD nu al uitvoert, maar straks, bij gelijkblijvend
uitvoeringsniveau, door gemeenten moet worden
bekostigd. Het is zaak dat wij zo snel mogelijk
de, financiële, gevolgen daarvan vernemen, dan
kunnen wij dit bij de besluitvorming meenemen in
onze eigen begroting. We blijven het belangrijk
vinden dat de RUD ons actief op de hoogte houdt
van de voortgang van het Ontwikkelprogramma
en de uitvoering van het jaarprogramma.
Eventuele, belangrijke, afwijkingen moeten zo
snel mogelijk aan ons worden medegedeeld.

