
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage[n] 

  Zaaknummer: 1047495  
    
Behandeld door Doorkiesnummer Vries  

R. Mienstra 0592-266922 15 december 2020  
 
 
 
 
 Aan: Gemeenteraad Tynaarlo 

Postbus 5 
9480 AA  VRIES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Onderwerp: aankondiging budgetoverschrijding deelnemersbijdrage RUD 

 
 
 
Geachte raadsleden, 
 

Postadres  Bezoekadres  Website Bankrelaties 

Postbus 5, 9480 AA Vries Kornoeljeplein 1, Vries www.tynaarlo.nl  IBAN: NL02BNGH0285079050  

   IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen 

en leges) 

Telefoonnummer Faxnummer E-mail BIC: BNGHNL2G 

[0592] 26 66 62 [085] 20 84 923 info@tynaarlo.nl  

 

Bij de voorbereiding van de najaarsbrief is een korting  (incidenteel voordeel) doorgevoerd van € 96.314,- 
op het beschikbare budget van de RUD. Dat bedrag zouden wij terug krijgen volgens de op dat moment 
tussen de deelnemers geldende afspraken. Inmiddels is door een besluit van het Algemeen Bestuur, 
medio november, de situatie in ons nadeel gewijzigd. 
 
Keuze voor nieuwe verrekensystematiek 
Aan de deelnemers van de RUD is in juli gevraagd om in te stemmen met een nieuwe wijze van 
verrekenen. Volgens de nieuwe verrekensystematiek betaalt iedere deelnemer wat hij heeft afgenomen. 
Aan het eind van het jaar wordt gekeken of dat meer of minder dan de deelnemersbijdrage is. Afhankelijk 
van de uitkomst moet er bijbetaald worden, of krijgt een deelnemer geld terug. U heeft in oktober met de 
nieuwe systematiek ingestemd. 
 
Onderdeel van de keuze voor de nieuwe systematiek was ook de vraag wanneer deze in zou moeten 
gaan. Hiervoor zijn aan alle deelnemers drie scenario’s voorgelegd.  

1. Invoering per 2020, over 2018 en 2019 wordt oude systematiek gehanteerd; 
2. Invoering per 2020, over 2018 en 2019 niet verrekenen; 
3. Invoering per 2018.  

 
U heeft gekozen voor scenario 1. Van de drie scenario’s zou alleen bij scenario 2 voor Tynaarlo geen 
financieel voordeel zijn. Hoewel Tynaarlo en enkele anderen niet voor dit scenario gekozen hebben, heeft 
de meerderheid dat wel gedaan. 
 
Gevolg besluit Algemeen Bestuur 
Het gevolg is dat het incidentele voordeel waarover in de najaarsbrief wordt gesproken, zich niet voor 
gaat doen. Daardoor gaat er over 2020 een overschrijding van het beschikbare budget plaatsvinden.  
 
Tekort wordt verwerkt in de jaarrekening 
Voor een formele correctie van het budget is nog dit jaar een raadsbesluit nodig. Gezien het feit dat het 
jaar al bijna om is en het gemeentelijk beleid begrotingswijzigingen zoveel mogelijk te bundelen in de 
voor- en najaarsbrief zullen we hier geen separaat besluit aan u voorleggen. Dit betekent dat de 
overschrijding van het budget verwerkt zal worden in de jaarrekening 2020.  
 
  



 
 
 
 

Pagina 2  
 
 

Brief naar de RUD 
Er is naar aanleiding van de najaarsrapportage van de RUD een brief in voorbereiding. Daarin zullen wij 
(nogmaals) onze ontevredenheid over de gang van zaken en het verbeterperspectief, richting de RUD 
uiten. U ontvangt een afschrift van die brief. 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen 
loco-gemeentesecretaris burgemeester 
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