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Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 27 juli 2021 
 

Portefeuillehouder(s): R.A. Kraaijenbrink 
 

Behandelend ambtenaar: R. Mienstra 
Doorkiesnummer: 922 
E-mail adres: r.mienstra@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 Aanbiedingsbrief RUD Drenthe 
2 Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2021 
3 Oplegger Ontwerpbegroting  

 
Onderwerp 
RUD Drenthe Ontwerp begroting 2022 

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit:  

1. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2022 RUD Drenthe;  
2. kennis te nemen van de Oplegger informatie begroting verbonden partijen; 
3. een zienswijze op de ontwerpbegroting in te dienen. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Om maatschappelijke doelen te bereiken, wettelijke taken uit te voeren en schaalvoordelen te 
behalen, hebben gemeenten diverse gemeenschappelijke regelingen opgericht op specifieke 
beleidsterreinen. Eén van die gemeenschappelijke regelingen is de RUDD (Regionale 
uitvoeringsdienst Drenthe). De RUDD voert voor haar deelnemers de milieutaken uit.  
  
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht het dagelijks bestuur van een 
gemeenschappelijke regeling (GR) om haar ontwerpbegroting voor te leggen aan de deelnemende 
gemeenteraden, zodat die daarop zienswijzen kunnen indienen. Een zienswijze is juridisch niet 
bindend. De zienswijze kan door de raad gebruikt worden als een sturingsinstrument en krijgt meer 
kracht als de raad afstemt met andere vertegenwoordigende organen die bij de samenwerking zijn 
betrokken. Dan ontstaat politieke druk voor het algemeen bestuur van de GR om daadwerkelijk iets 
met de zienswijze te doen. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met een gebundelde behandeling van de financiële 
stukken van gemeenschappelijke regelingen in de raad. De gebundelde behandeling maakt deel uit 
van een bredere wens vanuit de Noord-Drentse raden om meer grip op regionale samenwerking te 
krijgen. Afstemming hierover vindt onder meer plaats in de intergemeentelijke raadswerkgroep van 
Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo (IRWG AANT). 
 
Vanuit die werkgroep wordt een zienswijze geformuleerd die vervolgens aan de voltallige raad 
wordt voorgelegd. In de raadsvergadering wordt vervolgens de definitieve zienswijze geformuleerd. 
 
De intergemeentelijke raadswerkgroep verbonden partijen heeft de wens geuit om de bespreking 
van de ontwerpbegrotingen/jaarstukken in de raad effectief en efficiënt te laten plaatsvinden. 



 
 
 

 

Hiervoor is in Tynaarlo ambtelijk een oplegger ontwikkeld waarin per regeling de meest relevante 
informatie in één oogopslag te vinden is. Deze oplegger kan door raadsleden als hulpmiddel 
worden gebruikt om zich snel een beeld te vormen van de stukken. Voor verdere verdieping kan de 
achterliggende ontwerpbegroting worden geraadpleegd.  
 
In de vergadering van 22 juni heeft uw raad de jaarstukken en ontwerpbegrotingen van de 
gemeenschappelijke regelingen behandeld. In tegenstelling tot eerdere jaren maakte de 
ontwerpbegroting van de RUDD geen onderdeel uit van de gebundelde behandeling van de 
ontwerpbegrotingen van de verbonden partijen.  
 
De RUDD heeft de raad per brief d.d. 22 april 2021 hierover geïnformeerd. De jaarstukken zijn wel 
tijdig met u gedeeld.  

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De ontwerpbegroting van de RUDD is besproken in het portefeuillehouders overleg besproken aan 
de hand van de opleggers met daarin de belangrijkste informatie, ontwikkelingen en 
aandachtspunten. In de oplegger is ook een concept zienswijze opgenomen: 
 
We zien een kostenstijging ten opzichte van voorgaande jaren. Deels is deze terug te voeren op 
een verschuiving van taken door/met de invoering van de Omgevingswet. Ten opzichte van de 
kaderbrief is de kostenstijging naar beneden bijgesteld. Dit is een positieve ontwikkeling.  
 
Het is echter maar zeer de vraag of die reductie ook werkelijkheid wordt. We zien namelijk dat er 
ook dit jaar weer een groot aantal onzekerheden in de begroting zit. De invoering van de 
Omgevingswet zorgt naar verwachting voor extra kostenstijgingen, de kosten voor inzet Boa’s en 
luchtadviseurs zijn onzeker voor de deelnemers en van bepaalde kosten wordt nu al aangekondigd 
dat ze in een begrotingswijziging zullen worden verwerkt.  
 
We vragen u om na te gaan of de extra kosten meegenomen kunnen worden bij de 
uitvoeringsregeling schadeherstelfonds Corona 2020.  
 
Ook zien we dat er onzekerheid is over de impact die de Omgevingswet gaat hebben. We denken 
daarbij met name aan de gevolgen voor de formatie, automatisering en legesinkomsten. Het is 
belangrijk dat we daar zo spoedig mogelijk duidelijkheid over krijgen. 
 
Wij verwachten dat de RUDD zich bewust is van het feit dat de financiële middelen van haar 
deelnemers niet onuitputtelijk zijn. Ook voor Tynaarlo geldt dat de financiën onder druk staan. Daar 
waar keuzes gemaakt kunnen worden over bijvoorbeeld het gefaseerd uitvoeren van 
werkzaamheden, het stellen prioritering en het efficiënter werken,  verwachten wij dat die keuzes 
aan ons worden voorgelegd en worden besproken. Het is uiteindelijk aan het college om hierover 
een keuze te maken. 
 
Wij verwachten van de RUD dat zij zaken aanvullend of afwijkend van de begroting of het jaarplan 
voor Tynaarlo éérst bespreekt en ter goedkeuring voorlegt. Voorkomen dient te worden dat wij 
achteraf in een discussie over uitgevoerde en te bekostigen taken terecht komen. Daarnaast blijft 
de bedrijfsvoering een punt van aandacht, hierbij zijn wij als deelnemer ons zich er ook van bewust 
dat wij daar zelf ook een rol in hebben (in het PvA van de evaluatie, sturing op de GR en goed 
eigenaarschap). 
 
Deze kunt u overnemen of aanvullen/wijzigen. Ten tijde van dit voorstel is niet bekend of ook vanuit 
de IRWG een zienswijze is geformuleerd. 
 
 

 
 
 



 
 
 

 

Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De RUDD wordt na besluitvorming in de raad door de griffie geïnformeerd over dat besluit. De 
zienswijzen van alle deelnemers wordt vervolgens meegewogen in de besluitvorming van/door het 
Algemeen bestuur op 11 oktober 2021. 

 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De oplegger is voorbereid door de ambtelijke beheerder van de GR-en, in samenwerking het team financiën en 
de GR. Voor 2022 wordt, conform de ontwerpbegrotingen van de GR-en, de volgende bijdrage van de 
gemeente gevraagd. De begrote bijdrage voor 2021 is ter vergelijking opgenomen: 
 
 

 2022 2021 

RUDD € 514.326,- €  464.976 (o.b.v. het 
jaarprogramma.) 

 

 
De gemeentelijke bijdrage in de RUD bedraagt in 2022 € 514.326. In de jaarschijf 2022 van de gemeentelijke 
begroting is rekening gehouden met een bedrag van € 476.190, derhalve dient hier (na vaststelling begroting 
door algemeen bestuur) een bedrag van structureel € 38.136 bijgeraamd te worden. Voor een deel (ca. € 
29.000,-) worden deze kosten gedekt vanuit het gemeentefonds.  
 
De stijging is lager dan ten tijde van de kaderbrief werd verwacht. De RUD heeft samen met een 
vertegenwoordiging van haar deelnemers de posten waarop de stijgingen werden verwacht nog eens kritisch 
bekeken. Dit heeft geleid tot een kostenreductie. Ook is, door de uitgestelde in werkintreding van de 
Omgevingswet, de kostenpost wegens overdracht bevoegdheid bodemtaken gehalveerd. 
 
Er wordt echter een aantal risico’s, in zowel aanbiedingsbrief als ontwerpbegroting, benoemd waardoor het 
twijfelachtig is dat de kostenreductie ook daadwerkelijk wordt gehaald. De invoering van de Omgevingswet 
bijvoorbeeld, brengt naar verwachting een kostenstijging met zich mee.  
 
In de Oplegger is onder “Concept zienswijze” opgenomen wat wij in deze van de RUD verwachten.   
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

O. de Jager RC MAC, gemeentesecretaris a.i. 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 15 
 
Betreft: Ontwerpbegroting RUD Drenthe 2021 
 
Raadsvoorstel RUD Drenthe Ontwerp begroting 2022 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
 
 
Overweging  
 
Gelet op artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen 
 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit:  

1. kennis te nemen van de ontwerp begroting 2022 RUD Drenthe; 
2. kennis te nemen van het de Oplegger Informatie begroting verbonden partijen; 
3. een zienswijze in te dienen.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vries, 14 september 2021 
 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

R.J. Puite, 
 
 
 

plv. griffier 
 

  


