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Oplegger jaarstukken verbonden partijen  

Naam verbonden partij  RUD Drenthe 
Jaar 2021 
Portefeuillehouder Wethouder R. Kraaijenbrink 
Beleidsadviseur/beheerder/accounthouder S. Berends 
Telefoonnummer adviseur   0592 266 978 
Emailadres adviseur  s.berends@tynaarlo.nl 

 

1. Bestuurlijk belang, wijze van deelneming van de gemeente in de verbonden partij  
 

 
Wethouder is lid van het algemene- en het dagelijks bestuur.  

 
 

2. Gemeentelijke bijdrage aan of ontvangst van de verbonden partij 

2022 (begroot) 2021 werkelijk 2020 werkelijk 2019 werkelijk 2018 werkelijk 
€ 602.385 € 513.789 € 462.906 € 460.021 € 454.480 

(Wanneer de bijdrage uit verschillende bedragen bestaat, voeg dan rijen toe.) 

3. Noemenswaardige zaken over het afgelopen jaar (wat wil de verbonden partij aan de 
gemeenteraad verantwoorden of vertellen, omdat het zo leuk/mooi is).  

In de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken en in de samenvatting van de jaarstukken is zo goed als 
mogelijk een beknopte weergave van 2021 opgenomen. Graag verwijzen wij u hiernaar.  
 

 
4. Openstaande acties (geef een toelichting op de (beleids)voornemens, die niet zijn 

uitgevoerd en hoe dit wordt opgelost).  

Actie  Toelichting  
Ontwikkelprogramma Vanwege het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is het 

begrote budget van het ontwikkelprogramma voor 2021 niet volledig 
uitgenut. Het restant wordt ten dienste hiervan doorgeschoven naar 
2022. (was ook doorgeschoven vanuit 2020).  

 
 

5. Informatie voor paragraaf verbonden partijen  

Naam verbonden partij: RUD Drenthe 

Vestigingsplaats: Assen 

Doel/openbaar belang verbonden partij: De GR is ingesteld ter behartiging van de individuele en 
gezamenlijke belangen van de deelnemers op het gebied van de uitvoering van taken van toezicht op 
en handhaving van de milieuvoorschriften krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 
de overige milieuwet- en regelgeving, alsook voor de uitvoering van taken op het gebied van 
vergunningverlening krachtens deze wet- en regelgeving.  

 Begin van begrotingsjaar  
(31 december 2020) 

Eind van begrotingsjaar  
(31 december 2021) 

Omvang belang gemeente in 
verbonden partij in procenten 

3,31 % 3.31 % 

Resultaat  € 8.000 € 273.000 
Voorgenomen 
resultaatsbestemming  

 
 

Eigen vermogen  € 91.317 € 334.546 
Vreemd vermogen  € 4.432.018 € 5.213.872 
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Financieel belang gemeente 
Tynaarlo  

€ 464.984 Bijbetalen: € 48.805 

Bestuurlijk belang gemeente 
Tynaarlo 

Wethouder lid ab/db Wethouder lid ab/db 

 
6. Risico’s en te nemen maatregelen  

Risico  Beheersmaatregelen  
Ziekteverzuim hoger dan begroot Verzuimprotocol, verzuimcoaching, 

toegankelijkheid bedrijfsmaatschappeijk werk 
vergroot, inzet leefstijlcoach 

Digitale aanlevering dossiers door deelnemers Maatregelen zijn geinventariseerd, maar hebben 
lange implementatietijd 

Bodeminformatievoorziening nog onvolledig Initiatiefvoorstel voor 1 Bodeminformatiesysteem 
voor Drenthe 

Krapte op de arbeidsmarkt om vacatures 
wegens (vervroegd) pensioen in te vullen 

Aanstellen extra HR-medewerker voor extra 
aandacht werving en interne opleiding 

Productieverlies door inzet medewerkers om te 
kunnen voldoen aan de kwaliteitsborging van 
het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) 

Gevolgen voor het realiseren van het 
jaarprogramma in kaart brengen en bespreken 
met deelnemers 

 

7. Opmerkingen vanuit financiën   

Op basis van de jaarrekening 2021 moet de gemeente Tynaarlo bijbetalen. Dit houdt rechtstreeks 
verband met de inzet van meer uren (zie 4.1 Bijlage A).. 
 
 

 

 


