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Onderwerp: Reactie op kaderbrief 2022 RUD

Geachte bestuur,

Op 18 december stuurde u de kaderbrief 2022 van de RUD en op 26 februari een addendum op de 
kaderbrief. In de raadsvergadering van 16 maart heeft de gemeenteraad de stukken besproken. De 
gemeenteraad van Tynaarlo beseft dat de uitvoeringsorganisatie acht jaar geleden is gestart onder 
lastige voorwaarden. Daarvoor heeft de raad alle begrip. De raad constateert echter ook dat de basis na 
acht jaar nog niet op orde is en dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de financiën en de organisatie 
van de uitvoeringsdienst. 

Wij geven u dan ook onderstaande punten van aandacht mee voor uw begroting. Deze punten zijn in lijn 
met het advies dat de intergemeentelijke raadswerkgroep GR’en van de gemeenteraden van Aa en 
Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo aan de vier Noord-Drentse raden heeft toegestuurd:  
 
Kaderbrief
Uw kaderbrief staat vol met warrig en wollig taalgebruik. Hij gaat vooral in op complexiteit, maar biedt 
geen oplossingen. De basis moet op orde zijn, richt je daarop.

Interne organisatie
Het zaaksysteem is de laatste jaren niet op orde geweest. Grip daarop lijkt te ontbreken. In het ontvangen 
addendum staat dat u een nieuw systeem voor € 200.000,- gekocht heeft. De invloed daarvan wordt niet 
duidelijk. Het ziekteverzuim is nog te hoog. Er wordt vooraf al rekening mee gehouden bij de inzet van de 
uren. Waar is het ambitieniveau van de RUD? De raad zou willen streven naar een ziekteverzuim van 
maximaal 5%.

Financiën
De kosten van de RUD lijken niet onder controle door vele oorzaken. Hierdoor ontstaat een beeld van 
een onbeheersbare organisatie. Wat gaan de nieuwe taken in het kader van de Omgevingswet voor 
(financiële) gevolgen hebben? Waarschijnlijk zijn die gevolgen groot maar hoe en wat wordt nu niet 
duidelijk. Er verschuiven uren van de provincie naar de gemeentes. Wat voor (financiële) gevolgen gaat 
dit precies hebben en willen we dit als gemeentes? U zegt in te willen zetten op klimaatdoelen en 
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energiebesparing bij bedrijven. Dit is een uitbreiding van de dienstverlening waar gemeentes niet om 
hebben gevraagd (maar wel voor moeten betalen).

Samenwerking
Waarom wordt er niet ingezet op samenwerking of afstemming met omliggende omgevingsdiensten zoals 
de Omgevingsdienst van Friesland? Milieuproblematiek stopt niet bij gemeente- en provinciegrenzen en 
bovendien kan er wellicht van elkaar geleerd worden.

Afsluitend
Uw kaderbrief is gericht aan de colleges en er wordt expliciet bij gezegd dat het niet rechtstreeks naar de 
raden gaat. Waarom niet? Dat wil de raad en de intergemeentelijke raadswerkgroep juist wel (zie ook 
haar brief van november 2019), zo kun je als raad je eigen vertegenwoordiger nog iets meegeven. 
Bovendien is dit een wettelijke verplichting (Artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen).

De raad van Tynaarlo gaat graag nader met u in gesprek om zijn zorgen met u te bespreken. Hiervoor is 
reeds een afspraak ingepland voor dinsdagavond 6 april a.s. Mocht u in de tussentijd naar aanleiding van 
onze reactie vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan gerust contact op voor een nadere toelichting. 

Met vriendelijke groet,
Raad van de gemeente Tynaarlo

P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen
griffier burgemeester
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