
Vraag om inlichtingen GR 
Artikel 17 Wgr 

 

Raadslid:        J. van den Boogaard 
Gemeente:    Tynaarlo 
Datum:        12 januari 2021 
Onderwerp:  Overleggen notulen/verslagen DB RUD en besluitvorming over verrekensystematiek 

 
Op basis van artikel 17 van de Wgr, artikel 17 van de GR RUD en artikel 42 van het RvO van de 
gemeenteraad van Tynaarlo (zie hieronder) ontvang ik graag antwoord op mijn volgende vragen: 
 
Vraag: 

1. De RUD wordt alsnog verzocht de verslagen/notulen van het dagelijks bestuur van RUD over 
de periode 1 januari 2019 tot heden te overleggen. 

2. Heeft het dagelijks bestuur  tijdens de beraadslagingen van 1 januari 2019 tot heden  op elk 
onderwerp  de geheimhouding opgelegd ? 

3. Worden de besluiten/verslagen van het dagelijks bestuur  – in welke vorm dan ook – aan het 
Algemeen bestuur voorgelegd? Zo nee, op welke wijze komt het algemeen bestuur aan de 
relevante informatie. 

4. In uw brief van 23 juli 2020 informeert u ons over de nieuwe verrekensystematiek die op 29 
juni is vastgesteld in het Algemeen Bestuur; deze verandering zou voor Tynaarlo een 
voordeel opleveren van €12.512. Het eigenarenoverleg had hierover eerder al positief 
geadviseerd, zoals blijkt uit haar memo hierover van 19 juni. Op 12 november heeft het 
Algemeen Bestuur echter een nieuw besluit genomen over de verrekensystematiek, 
waardoor de systematiek nu nadelig uitpakt voor Tynaarlo. Graag willen we weten op basis 
waarvan het besluit in november anders is geworden dan in juni en welke rol het DB hierin 
heeft gespeeld.  

 
Toelichting (op de eerste drie procesvragen): 
Op eerdere verzoeken  heeft de voorzitter van het bestuur van de RUD  aangegeven dat DB besluiten 
niet openbaar zijn. Dit is gebaseerd op artikel 15, vijfde lid van de DR RUD en artikel 10, zesde lid van 
het reglement van orde RUD. Een besluit tot het openbaar maken van de besluitenlijst/verslagen zou 
het dagelijks bestuur niet hebben genomen. Daardoor worden besluiten tevens niet aan het 
algemeen bestuur  voorgelegd. 
 
Dit staat naar oordeel van de fractie D66 haaks op artikel 16, eerste lid van GR RUD. 
Het niet openbaar maken kan enkel op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur , omtrent het in een (besloten) vergadering behandelde en omtrent de 
stukken die aan het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen 
 
Met vriendelijke groet, 
J. van den Boogaard 
D66 Tynaarlo 
 

Artikel 17 Wgr 
De regeling houdt bepalingen in omtrent de wijze waarop door het bestuur van het openbaar 
lichaam of de bedrijfsvoeringsorganisatie of door het gemeenschappelijk orgaan aan de raden van de 
deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen worden 
verstrekt.  
 
 



Artikel 17 GR RUD (Inlichtingen- en verantwoordingsplicht dagelijks bestuur)  
Bij het afleggen van verantwoording en het verstrekken van inlichtingen aan een raad of een lid van 
een raad, of aan Provinciale Staten of een lid van Provinciale Staten, is het reglement van orde van 
die raad respectievelijk Provinciale Staten van toepassing. 
 
Artikel 42 RvO Tynaarlo (Schriftelijke vragen) 
1. Ieder lid kan het college schriftelijke vragen stellen. Raadsleden dienen schriftelijke vragen aan 

het college of de burgemeester in bij de griffier. Daarbij wordt aangegeven of er een voorkeur 
voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  

2. De vragen als bedoeld in lid 1 zijn kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een 
toelichting worden voorzien.  

3. De vragen worden bij de griffier ingediend. Deze zendt de vragen zo spoedig mogelijk door naar 
het college en draagt er zorg voor dat de vragen ter kennis van de overige leden van de raad 
worden gebracht.  

4. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen dertig dagen 
na de dag van ontvangst. Wanneer beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, 
zendt het college de vragensteller daarvan gemotiveerd bericht, waarbij aangegeven wordt 
binnen welke termijn beantwoording plaats zal vinden. Dit bericht wordt behandeld als een 
antwoord. 

 
Handboek voor de raad van Tynaarlo 
Politiek-bestuurlijke vragen zijn veelal ‘hoe- of waaromvragen’. Het zijn vragen over de opvattingen 
of overwegingen van het college. Voor de beantwoording van politiek-bestuurlijke vragen geldt de 
termijn uit artikel 42, lid 4 van het RvO, oftewel dertig dagen. Politiek-bestuurlijke vragen worden 
door de griffie rechtstreeks doorgestuurd naar de meest bij het betreffende onderwerp betrokken 
ambtenaar, manager en het college. Daarnaast worden deze vragen gepubliceerd op de raadssite. De 
beantwoording geschiedt via een brief van burgemeester en wethouders waarover een 
collegebesluit is genomen. De antwoorden op politiek-bestuurlijke vragen worden door de griffie 
gepubliceerd op de raadssite. Politiek-bestuurlijke vragen over geagendeerde raadsvoorstellen 
worden, in tegenstelling tot andere politiek-bestuurlijke vragen, niet schriftelijk maar mondeling bij 
de behandeling van het betreffende voorstel in de raad door het college beantwoord. Dit in verband 
met de tijd die de procedure voor schriftelijke beantwoording kost. 
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Puite, R.J.

Van: Martin van den Berg <m.vandenberg@ruddrenthe.nl>
Verzonden: woensdag 10 februari 2021 14:20
Aan: Koekoek, P.; Griffie
CC: Marjan Heidekamp-Prins
Onderwerp: RE: Vraag om inlichtingen raadslid Van den Boogaard
Bijlagen: 202100162 brief Griffie Tynaarlo reactiebrief verzoek om inlichtingen.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Geachte heer Koekoek,  
 
Bijgaand ontvangt u, zoals aangekondigd, de reactiebrief op het verzoek om inlichtingen die wij op 13 januari van u 
ontvingen.  
 
Via onderstaande link kunt u de brief met bijlagen downloaden. De bijlagen zijn helaas te groot om per reguliere 
mail te verzenden.  
https://bars.emmen.nl/download/b5d9bcf99f5253e5 
 
De brief wordt u tevens ook per (fysieke) post toegezonden. 
 
Met	vriendelijke	groet,	
	
Martin	van	den	Berg	
Directiesecretaris	
Tel:	0592‐754569	/	06‐51746413	
	

	
	
www.ruddrenthe.nl	
Postadres																															Bezoekadres	
Postbus	1017																								Westerbrink	1	
9400	BA		Assen																				9405	BJ	Assen	

 
 

Van: Koekoek, P. <P.Koekoek@tynaarlo.nl>  
Verzonden: woensdag 13 januari 2021 20:01 
Aan: Martin van den Berg <m.vandenberg@ruddrenthe.nl> 
CC: Burgemeester en Wethouders <Burgemeester_en_Wethouders@tynaarlo.nl> 
Onderwerp: Vraag om inlichtingen raadslid Van den Boogaard 
 
Beste Martin, 
 
Bijgevoegd schriftelijke vragen van één van onze raadsleden op basis van artikel 17 Wgr en artikel 17 GR RUD. Graag 
ontvangen wij de beantwoording binnen 30 dagen. De vragen en de antwoorden worden gepubliceerd op onze 
raadswebsite raad.tynaarlo.nl. Ik realiseer me dat dit instrument uit de Wgr niet vaak gebruikt wordt, als hier vragen 
over zijn, kun je me uiteraard altijd even bellen. 
 
Groet, 
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Peter Koekoek 
Griffier gemeenteraad Tynaarlo 

Tel 0592 - 266 606 || Mob 06 - 11862268 || E-mail p.koekoek@tynaarlo.nl 

Griffie Tynaarlo 
Tel 0592 - 266 662 || E-mail griffie@tynaarlo.nl 
Post Postbus 5, 9480 AA Vries || Bezoek Kornoeljeplein 1, Vries  
Bezoek de website van de gemeenteraad 

Dit bericht en de eventuele bijlage kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten en is daarom uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer 
u deze boodschap per abuis van ons heeft ontvangen, laat dit dan aan de afzender weten door een korte reactie te sturen. Wij verzoeken u in een dergelijk 
geval dit bericht en de eventuele bijlagen te vernietigen en geen kopieën op te slaan of door te sturen. 
 
Al onze e-mailberichten worden voor verzending automatisch op virussen gecontroleerd. Er geldt echter geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat 
het gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. De gemeente Tynaarlo is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van 
dit e-mailbericht 
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202100162 
uw brief van/kenmerk 
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Staf 
bijlage(n) 

ja 

behandeld door 

M. van den Berg 
telefoon 

0800-9102 
e-mail 

m.vandenberg@ruddrenthe.nl 
datum 

8 februari 2021 

onderwerp 

Verzoek om inlichtingen 

Geachte heer Van den Boogaard. 

Op 13 januari 2021 ontvingen wij van u een verzoek om inlichtingen op grond van artikel 17 Wet 
Gemeenschappelijke Regelingen. U stelt in uw verzoek vragen ten aanzien van het overleggen van notulen 
jverslagen van het dagelijks bestuur RUD Drenthe en over de besluitvorming rondom de verreken-systematiek. 
In deze brief worden uw vragen behandeld en van een reactie voorzien. 

Vraag 1: De RUD wordt alsnog verzocht de verslagen/notulen van het dagelijks bestuur van RUD over de 
periode 1 januari 2019 tot heden te overleggen. 
Antwoord: Van de vergaderingen van het dagelijks bestuur wordt een besluitenlijst opgesteld. Het dagelijks 
bestuur kan besluiten om deze besluitenlijst openbaar te maken. Omdat hier tot nu toe nog geen aanleiding j 
vraag voor was is het dagelijks bestuur nooit hiertoe gekomen. 
Het dagelijks bestuur is een collegiaal bestuur (gelijk aan het college van B & W), dit betekent dat het dagelijks 
bestuur met één mond spreekt. Vanwege deze reden vindt de vergadering van het dagelijks bestuur plaats 
achter gesloten deuren. De beraadslaging van het dagelijks bestuur is niet openbaar. 
Uw verzoek is voor het dagelijks bestuur aanleiding om de huidige werkwijze te herzien. Voortaan zullen wij 
het openbare deel van de besluitenlijst van de vergadering van het dagelijks bestuur toesturen aan het algemeen 
bestuur, die de besluitenlijst behandeld in haar openbare vergadering. 
Wij hebben de besluitenlijsten over de genoemde periode opnieuw vastgesteld en als bijlage bij deze brief 
gevoegd. De reden van het opnieuw vaststellen is dat de eerder opgestelde verslagen ook een deel van de (niet 
openbare) beraadslaging bevat. 

Vraag 2: Heeft het dagelijks bestuur tijdens de beraadslagingen van 1 januari 2019 tot heden op elk 
onderwerp de geheimhouding opgelegd? 
Antwoord: Het dagelijks bestuur heeft in de genoemde periode niet expliciet geheimhouding opgelegd met 
betrekking tot specifieke onderwerpen. Daarbij dient bedacht te worden dat publicatie van de besluitenlijst niet 
plaats vond waardoor van openbaarmaking van de besluiten geen sprake was, zodat de vertrouwelijkheid 
grotendeels al geborgd werd. 
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Vraag 3: Worden de besluiten/verslagen van het dagelijks bestuur - in welke vorm dan ook - aan het 
Algemeen bestuur voorgelegd? Zo nee, op welke wijze komt het algemeen bestuur aan de relevante 
informatie. 
Antwoord: De niet openbare DB-besluiten worden gedeeld met de DB-leden en de ambtelijk 
vertegenwoordigers van alle deelnemers. De ambtelijk vertegenwoordigers informeren vervolgens hun AB-lid 
over de inhoud van de DB besluitenlijst 
Zoals in het antwoord bij vraag 1 is aangegeven herziet het dagelijks bestuur deze werkwijze door voortaan de 
besluitlijst van het dagelijks bestuur te behandelen in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 
de RUD Drenthe. Met terugwerkende kracht worden daarom de besluitenlijsten alsnog openbaar gemaakt. 

Vraag 4: In uw briefvan 23 juli 2020 informeert u ons over de nieuwe verrekensystematiek die op 29 juni 
is vastgesteld in het Algemeen Bestuur; deze verandering zou voor Tynaarlo een voordeelopleveren van 
€12.512. Het eigenarenoverleg had hierover eerder al positief geadviseerd, zoals blijkt uit haar memo 
hierover van 19 juni. Op 12 november heeft het Algemeen Bestuur echter een nieuw besluit genomen over 
de verrekensystematiek. waardoor de systematiek nu nadelig uitpakt voor Tynaarlo. Graag willen we 
weten op basis waarvan het besluit in november anders is geworden dan in juni en welke rol het DB hierin 
heeft gespeeld. 
Antwoord: Deze vraag lijkt de kern te vormen van uw verzoek. Daarom zullen wij dit onderdeel uitgebreider 
beantwoorden dan voorgaande vragen. Voor de volledigheid hebben wij de aanbiedingsbriefvan 23 juli 2020 
met betrekking tot de vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe en de gevraagde zienswijze nieuwe 
verrekensystematiek met de relevante bijlagen als bijlage bij deze brief gevoegd. 
Het door u genoemde bedrag van € 12.512,- heeft betrekking op de aanpassing van de deelnemersbijdrage 
2021, zoals opgenomen in bijlage 5 van de door genoemde brief. Hieronder wordt het besluitvormingsproces 
uiteengezet, hieruit blijkt dat de aanpassing van de deelnemersbijdrage 2021 ongewijzigd en conform de 
ingediende zienswijzen is vastgesteld. Dit betekent op begrotingsbasis voor 2021 concreet een voordeel van 
€ 12.512,- op voor de gemeente Tynaarlo. 
Aan het vaststellen van de nieuwe verrekensystematiek lag een zorgvuldig besluitvormingsproces ten 
grondslag. Het algemeen bestuur heeft op 29 juni 2020 ten aanzien van de agendapunt "verrekensysternatiek" 
besloten om: 

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor verrekening, zoals verwoord in de bijgevoegde memo (d.d. 19 juni 
2020); 

2. Tot financiële verrekening tussen de deelnemers over te gaan op basis van het verschil tussen betaalde uren 
en gerealiseerde uren. 

3. De bevoorschotting voor 2020 daarop aan te passen door uit te gaan van de urenverdeling conform het 
jaarprogramma 2020 en ook de deelnemersbijdragen voor 2021 te baseren op het jaarprogramma 2020. 

4. Het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020, alsook het besluit tot aanpassing van de 
deelnemersbijdrage voor 2021 voor een zienswijze aan de deelnemers voor te leggen. De nieuwe 
verrekensystematiek. inclusief het gekozen voorkeursscenario. wordt daarbij eveneens voor een zienswijze 
voorgelegd. Hiervoor wordt één procedure gevolgd. 

5. Voor het volgende gevraagde besluit wordt een mening gevraagd via de zienswijzen: 
Voor de verrekening over 2018 en 2019 een keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's. Het 
merendeel van het ambtelijke eigenarenoverleg heeft een voorkeur uitgesproken voor scenario 2. 

Via de door u genoemde aanbiedingsbrief aan de colleges van 23 juli 2020 zijn de raden en staten in de 
gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de aanpassing van de bevoorschotting 2020 
en de deelnemersbijdrage 2021 alsook om een keuze te maken uit drie scenario's ten aanzien van de 
verrekening over 2018 en 2019. 
De raderi/staten van nagenoeg alle deelnemers hebben een zienswijze ingediend. De ingediende zienswijzen 
zijn voor het dagelijks bestuur leidend geweest bij het opstellen van een voorstel voor het algemeen bestuur. 
Op 12 november heeft het algemeen bestuur, op basis van stemverklaringen (en in lijn met de zienwijzen van 
de betreffende raden/staten) met een meerderheid van stemmen besloten om: 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen van raden en staten in relatie verrekensystematiek met 
betrekking tot aanpassing bevoorschotting 2020, aanpassing deelnemersbijdrage 2021 en de keuze voor een 
scenario voor verrekening over 2018 en 2019. 

2. Op basis van de ingediende zienswijzen het volgende te besluiten: 
a. De bevoorschotting 2020 aan te passen op basis van het verschil tussen betaalde en gerealiseerde uren. 
b. De deelnemersbijdrage 2021 te baseren op hetjaarprogramma 2020. 
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c. De begroting 2020 en 2021 gewijzigd vast te stellen op basis van degeactualiseerde deelnemersbijdragen. 
3. Op basis van de zienswijzen niet te verrekenen over 2018 en 2019 omdat uitde meerderheid van de ingediende 

zienswijzen een voorkeur voor scenario 2 wordt uitgesproken. 
4. NB: bij dit beslispunt 3 zijn diverse stemverklaringen afgegeven door de tegenstemmers. 

De besluitvorming ten aanzien van de (door u benoemde) deelnemersbijdrage 2021 is ongewijzigd gebleven 
ten aanzien van het voorstel zoals dat in juli voor een zienswijze is voorgelegd. Uit iedere ingediende zienswijze 
bleek dat de raderi/staten zich kunnen vinden in de uitgangspunten van de nieuwe verrekensystematiek, in de 
aanpassing van de bevoorschotting 2020 en de gewijzigde deelnemersbijdrage 2021. De besluitvorming 
hierover is niet nadelig geweest voor de gemeente Tynaario. Met het ongewijzigd overnemen van het voorstel 
voor 2020 en 2021 is voor alle deelnemers het financiële effect gelijk aan de voor zienswijzen voorgelegde 
begroting. 
Ten aanzien van de verrekening over 2018 en 2019 heeft het algemeen bestuur besloten, op basis van een 
meerderheid van stemmen, om niet te verrekenen over deze jaren. Dit besluit wijkt af van de zienswijze van de 
raad van de gemeente Tynaario waarin de voorkeur is uitgesproken om over de genoemde jaren te verrekenen 
volgens de "oude" verrekensystematiek (scenario 1). 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer M. van den Berg, 
directiesecretaris bij de RUD Drenthe. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de RUD Drenthe 

/,//7 
/' 

" 

_//. 

De secretaris, 
M. Heidekamp-Prins 

Bijlagen: 
1. Aanbiedingsbriefvastgestelde begroting en gevraagde zienswijze verrekensystematiek 

a. memo eigenarenoverleg aan het AB inzake uitgangspunten verrekensystematiek 
b. memo eigenarenoverleg aan hetAB inzake de financiële gevolgen van de verrekensystematiek 
c. memo financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe deelnemersbijdrage 2021 

2. Openbare besluitenlijst dagelijks besluit RUD Drenthe in de periode 2019 - 2020 
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behandeld door 

RP.N. van der Zanden 
telefoon 

0592-754486 
e-mail 

r.vanderzanden@ruddrenthe.nl 
datum 

onderwerp 

Vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe en gevraagde zienswijze nieuwe verrekensystematiek 

Geacht college, 

In deze brief willen wij ingaan op de in het algemeen bestuur van 29 juni 2020 vastgestelde begroting 2021 en 
de gewijzigde verrekensystematiek. 

Begroting 2021 
De concept-begroting 2021 is in april voor zienswijzen toegezonden aan de deelnemers. De 
zienswijzeprocedure liep van 7 april tot 2 juni 2020. 
Bij het aanbieden van de financiële stukken voor de zienswijzeprocedure hebben wij aangegeven alle na 
afloop ingediende zienswijzen alsnog te betrekken bij de definitieve besluitvorming in het algemeen bestuur 
op 29 juni. 

In de bijlage treft u een samenvatting aan van de ingediende zienswijzen. 

In het algemeen spreekt uit de ingediende zienswijzen draagvlak voor de ingezette verbeteringen en 
ontwikkelingen binnen de RUD Drenthe. Diverse deelnemers kozen ervoor geen zienswijzen in te dienen. 
Meerdere benoemen dat er verbeteringen merkbaar en zichtbaar worden. Daarbij wordt wel de zorg 
uitgesproken over het geringe weerstandsvermogen en vooralook het hoge ziekteverzuim. 

Weerstandsvermogen 
Bij de bestuurlijke behandeling van het Ontwikkelprogramma 2019-2020 is voor de financiering van het 
programma besloten om daarvoor van de deelnemers een zo gering mogelijke extra bijdrage te vragen. Dit is 
vertaald in een verlenging van de incidentele 5% extra deelnemersbijdrage met een jaar (2020) en voor 2019 
daarvoor de aanwezige reserves te benutten. 
Dit besluit werd ingegeven door de ingebrachte zienswijzen op de begroting 2020, waarbij door een groot 
aantal deelnemers is aangegeven nauwelijks financiële ruimte te hebben voor verhoging van de 
deelnemersbijdrage. Dit heeft tot gevolg gehad dat ultimo 2019 nog een algemene reserve van € 15.449 
resteert. 

Voor de begroting 2021 is geen extra geld beschikbaar gesteld om het weerstandsvermogen te verbeteren. 
Formeel hoeft een gemeenschappelijke regeling niet te beschikken over een eigen weerstandsvermogen. 
Eventuele tekorten worden door de gezamenlijke deelnemers gedragen. Dat betekent dat financiële 
tegenvallers worden opgevangen door de deelnemers. Hiervoor is in de paragraafvan het 
weerstandsvermogen nadrukkelijk aandacht gevraagd. Ook zijn de aanwezige risico's waar mogelijk op geld 
gezet. 

KvK 58911650 - Bank NL22 BNGH 0285 1612 37 

De Begionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



De reguliere begroting en de reserve bevat nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen of het 
weerstandsvermogen te vergroten. Dat leidt in voorkomende gevallen tot herprioritering in het 
jaarprogramma of een incidentele extra deelnemersbijdrage. 

In het Ontwikkelprogramma is nadrukkelijk gekozen voor een versneld toewerken naar risico- en 
effectgericht werken. Daarmee wordt een afwegingskader voor prioritering uitgewerkt die is gebaseerd op 
een inhoudelijke afweging op basis van milieurendement en risico-inschatting. Daarmee wordt enerzijds recht 
gedaan aan het gewenste milieurendement en anderzijds kan dit worden afgestemd op de beschikbare 
financiële kaders. Deze methodiek is overigens nadrukkelijk niet bedoeld als bezuinigingsmaatregel. Doel van 
deze methodiek is om met onze inzet zoveel mogelijk toegevoegde waarde te realiseren voor een schoon en 
veilig Drenthe. Het betreft een inhoudelijk afwegingskader voor bestuur en politiek om tot de meest adequate 
inzet van onze capaciteit te komen. 

Ziekteverzuim 
In meerdere zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor het hoge ziekteverzuim. In de voorjaarsrapportage 
2020, welke separaat naar u wordt verzonden, is inzake het ziekteverzuim het volgende opgenomen: 

Het ziekteverzuimcijfer komt in de maand april 2020 uit op 8,88%. Het ziekteverzuim tot en met aprilligt 
gemiddeld op 9,8%. Het voortschrijdend verzuim (het gemiddelde verzuim van 12 achtereenvolgende 
maanden) bedraagt tot en met april8,5%. Het 1 e kwartaalcijfer komt uit op 10,13%, iets lager dan een jaar 
daarvoor. Sinds de thuiswerksituatie zijn er nauwelijks ziekmeldingen bijgekomen. Het grootste 
verzuimpercentage is te vinden in het lange en extra lange verzuim en is niet beïnvloedbaar. 

Figuur 1 : Het ziekteverzuim tot en met april2020, in relatie tot de jaren 2017, 2018 en 2019 
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Figuur 2 : Het ziekteverzuim tot en met april 2020 naar categorieën 
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Opvallend is dat het kort verzuim, dat allaag was, in april nog verder gedaald is naar 0,18%. Ook het 
middellange verzuim is laag. Het hoge verzuimcijfer komt voornamelijk tot stand door (dalend) lang verzuim 
(43 dagen tot een jaar) en (stijgend) extra lang verzuim(langer dan een jaar). Uitstroom in de WIA is voor een 
aantal zieken helaas onvermijdelijk. Het verzuim is slechts voor een klein deel werkgerelateerd en derhalve 
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moeilijk te beïnvloeden. De meldingsfrequentie organisatie breed schommelt rond de 1 en is dus niet 
verontrustend. In april was dit zelfs minder dan 0,5%. Een hoge meldingsfrequentie kan duiden op een (te 
verwachten) hoog verzuimpercentage. De verzuimbegeleiding op dossiers leidt tot snellere interventies en 
meer persoonlijke aandacht. Daardoor kan eerder in het proces vastgesteld worden wat er nodig is voor een 
zo spoedig mogelijk herstel. Verzuimbegeleiding blijft onverminderd ingezet worden, zowel vanuit de eigen 
organisatie als vanuit de daarvoor ingezette arbodienst. 

Wat wij zien is een voortzetting van een geleidelijke afname van het werkgerelateerde verzuim. Een afname 
van het totale ziekteverzuim tot onder de begrote 8% ligt voor dit jaar nog steeds in de lijn der verwachtingen. 
Dit komt onder andere omdat er in 2020 een aantallanglopende verzuimdossiers zullen worden afgesloten. 

Uiteraard blijven wij u actief informeren over onvoorziene nieuwe ontwikkelingen die substantieel afwijken 
van het huidige inzicht. Ook de informatiebijeenkomsten voor raden en staten zullen een vervolg krijgen. 

Met deze toelichting hopen wij u voldoende te hebben ingelicht over de wijze waarop de ingediende 
zienswijzen van de raden of staten zijn betrokken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur. Wij 
verzoeken u de definitieve begroting met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan uw raden of staten. 

Nieuwe verrekensystematiek (zienswijze gevraagd) 
In het algemeen bestuur van 29 juni zijn twee memo's van het eigenarenoverleg inzake de nieuwe 
verrekensystematiek behandeld. Er is als volgt besloten: 

Het algemeen bestuur deelt de uitgangspunten voor de toekomstige verrekening. Deze zijn terug te herleiden 
naar de eerder vanuit diverse deelnemers ingediende zienswijzen over de huidige verrekensystematiek. 
In het algemeen bestuur kon geen overeenstemming bereikt worden over de eventuele verrekening over de 
afgelopen jaren 2018 en 2019. Daarover wordt voorafgaand aan een besluit de zienswijze van alle deelnemers 
gevraagd. 

Besloten wordt om . 
• In te stemmen met de uitgangspunten voor verrekening, zoals verwoord in de bijgevoegde memo 

(d.d. 19 juni 2020); 
• Tot financiële verrekening tussen de deelnemers over te gaan op basis van het verschil tussen 

betaalde uren en gerealiseerde uren. 
• De bevoorschotting voor 2020 daarop aan te passen door uit te gaan van de urenverdeling conform 

het jaarprogramma 2020. 
• De deelnemersbijdragen voor 2021 te baseren op hetjaarprogramma 2020. 
• Het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020, alsook het besluit tot aanpassing van de 

deelnemersbijdrage voor 2021 voor een zienswijze aan de deelnemers voor te leggen. Ook wordt de 
nieuwe verrekensystematiek voor een zienswijze voorgelegd. Hiervoor wordt één procedure gevolgd. 

Voor het volgende gevraagde besluit wordt een mening gevraagd via de zienswijzen: 
Voor de verrekening over 2018 en 2019 een keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's. 

Zienswijzen raden en staten 
De nieuwe verrekensystematiek en de daarop gebaseerde aanpassing van de bevoorschotting 2020 en de 
deelnemersbijdrage voor 2021 staat open voor zienswijzen van raden en staten. Ook wordt gevraagd om een 
keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's voor de verrekening van de deelnemersbijdragen 
over 2018 en 2019. De zienswijzenprocedure omvat formeel8 weken met ingang van de datum van 
toezending (i.c. 27 juli 2020) en eindigt daarmee formeel op 21 september 2020. Gelet op de ons bekende 
vergaderdata van uw raden en staten is behandeling binnen die periode niet voor alle deelnemers mogelijk. 
Om behandeling van uw zienswijzen zoveel mogelijk in het dagelijks bestuur van 19 oktober (regulier al 
gepland) mogelijk te maken verzoeken wij u de (evt. concept) zienswijzen van uw raden en staten uiterlijk 5 
oktober 2020 aan ons toe te zenden. In een extra vergadering van het algemeen bestuur in de eerste week van 
november (exacte datum volgt) zal besluitvorming plaatsvinden. 
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Hoogachtend, ,):1 ~ 

Het dagelijks)festuur v.:an;~,IJ.6 Drenthe, 

/p.// /_/ .: 
/~ 

{ 
d,rlaorzitter, 

{ /pOtter 
v/ \_./ 

Bijlagen: 
1. Vastgestelde begroting RUD Drenthe 2021 
2. Overzicht ingediende zienswijzen begroting 2021 
3. Memo eigenarenoverleg aan het algemeen bestuur inzake uitgangspunten verrekensystematiek 
4. Memo eigenarenoverleg aan het algemeen bestuur inzake de financiële gevolgen van de 

verrekensystematiek 
5. Memo financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe deelnemersbijdrage 2021 
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MEMO 

 

Aan : Algemeen bestuur RUD Drenthe 

Van : Eigenarenoverleg 

Datum : 19 juni 2020 

Onderwerp : Uitgangspunten verrekensystematiek RUD Drenthe 

 

De verrekensystematiek, zoals die door het Algemeen Bestuur op 9 november 2015 is vastgesteld, 

wordt door de deelnemers niet meer redelijk geacht. Het eigenarenoverleg heeft een aantal 

uitgangspunten geformuleerd voor een nieuwe onderlinge verrekensystematiek. Deze uitgangspunten 

zijn middels een memo voor het eerst op 16 december 2019 in het Algemeen bestuur besproken.  

 

Het eigenarenoverleg heeft naar aanleiding van de bespreking in het Algemeen bestuur de 

uitgangspunten verduidelijkt. Op 6 april 2020 is de aangepaste memo (d.d. 1 april 2020) wegens 

tijdnood niet besproken in het Dagelijks bestuur. Het Algemeen bestuur is op 6 april 2020 wel benut 

om bestuurlijk de meningen te peilen ten aanzien van de uitgangspunten. Een meerderheid van het 

Algemeen bestuur kan zich vinden in de uitgangspunten uit de memo.  

 

Besloten is dat de leden van het Algemeen bestuur nog een reactie kunnen mailen, waarna het 

eigenarenoverleg een concreet voorstel maakt voor de volgende vergadering van het Algemeen 

bestuur. 

 

Op basis van de besprekingen in het Algemeen bestuur en de ontvangen reacties komt het 

eigenarenoverleg tot de onderstaande uitgangspunten.  

 

Uitgangspunten verrekening: 

• De deelnemers stappen af van de huidige verrekensystematiek. 

• De verrekening betreft de deelnemers onderling: in financieel opzicht heeft de verrekening dus 

geen gevolgen voor de RUD Drenthe. 

• Verrekening vindt plaats voor de Drentse Maat-uren (DM) én de niet-Drentse Maat-uren (NDM).  

• De verrekening van de DM-uren en de NDM-uren gebeurt op basis van het verschil tussen de 

betaalde (geprogrammeerde) uren en de gerealiseerde uren. 

• Er wordt jaarlijks verrekend. 

• De eerste verrekening vindt plaats begin 2021, bij het vaststellen van de jaarrekening. 

• De jaarprogramma’s van de deelnemers worden, voor zover het de DM-producten en NDM-

producten betreft, op basis van de verrekening voor het opvolgende jaar aangepast.  

• De bijdragen van de deelnemers worden overeenkomstig de nieuwe jaarprogramma’s aangepast.  

• De RUD Drenthe verstrekt de deelnemers aan het begin van ieder jaar een indicatief overzicht 

van het verschil in geprogrammeerde en gerealiseerde uren over het afgelopen jaar.  

• Mocht op termijn blijken dat minder uren nodig zijn voor het uitvoeren dan het jaarprogramma, dan 

is het aantal af te schalen uren afhankelijk van de flexibele formatie van de RUD Drenthe. Dit om 

te voorkomen dat medewerkers noodgedwongen de organisatie moeten verlaten. Tenzij de 

deelnemers ertoe besluiten de frictiekosten op zich te nemen.  

 

Improductieve uren 

Jaarlijks is er een aantal uur dat niet toegedeeld kan worden aan een product en dus niet zonder meer 

te verdelen is over de deelnemers; de improductieve uren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de hoger 

uitvallende ziekteverzuimpercentages. Dat zijn uren die niet gewerkt zijn, en die vooraf niet verdeeld 

zijn, maar waarvoor wel een regeling getroffen moet worden. 
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De verrekening van de improductieve uren vindt plaats door herverdeling volgens een verdeelsleutel 

die is gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde uren (de uren worden naar rato van de gerealiseerde 

uren per deelnemer verdeeld). De deelnemer die de meeste productieve uren afneemt, betaalt dus 

ook een groter deel van de improductieve uren.  

 

Collectieve uren 

Uren die niet gerelateerd zijn aan een individuele deelnemer, zoals uren voor collectieve projecten of 

doorontwikkeling van de RUD, worden volgens de verdeelsleutel uit de begroting over de deelnemers 

verdeeld. 

  

 



MEMO 

 

Aan : Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur 

Van : Eigenarenoverleg 

Datum : 19 juni 2020 

Onderwerp : Overzicht financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe 

 
Financiële gevolgen verrekensystematiek 

De RUD heeft inzichtelijk gemaakt wat de financiële gevolgen zijn van de drie scenario’s. Elk scenario 

wordt hieronder toegelicht. 

 

Scenario 1: 2018 en 2019 o.b.v. oude systematiek, bevoorschotting 2020 conform jaarprogramma 

De “productie”, te weten de Drentse Maat (DM) uren en Niet Drentse Maat (NDM) uren zijn conform 

de jaarstukken. De uren voor de administratieve ondersteuning en noodzakelijk projecten worden bij 

de oude systematiek niet betrokken. Voor het verrekenen wordt het uurtarief uit de begrotingen 

gebruikt. Voor 2018 is dat € 83,50 en voor 2019 is dat € 93,15. 

 

Voor de bevoorschotting voor 2020 zijn de DM-uren en NDM-uren conform het jaarprogramma. De 

uren voor de administratieve ondersteuning en noodzakelijk projecten zijn verdeeld op basis van de 

totaal geleverde DM-uren en NDM-uren. De incidentele bijdrage voor het Ontwikkelprogramma is 

gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel (percentage per deelnemer) uit de begrotingen. 

 

   

  2018 

(afwijking 

“Oud”) 

2019  

(afwijking 

“Oud”) 

Totaal te 

ontvangen 

2018 en 

2019 

Bijdrage 

% 

Verdeling  

€ 859.701 

Per 

saldo 

Bijbetalen 

of 

ontvangen 

Aa en Hunze - - - 3,1 € 26.651 € 26.651 Bijbetalen 

Assen - - - 6,0 € 51.582 € 51.582 Bijbetalen 

Borger-Odoorn - - - 3,2 € 27.510 € 27.510 Bijbetalen 

Coevorden - - - 5,6 € 48.143 € 48.143 Bijbetalen 

De Wolden - - - 5,4 € 46.424 € 46.424 Bijbetalen 

Emmen - € 125.417 - € 167.763 - € 293.180 22,6 €194.292 - € 98.888 Ontvangen 

Hoogeveen - - - 7,4 € 63.618 € 63.618 Bijbetalen 

Meppel - - - 5,1 € 43.845 € 43.845 Bijbetalen 

Midden-

Drenthe  - € 160.590 

 

- € 160.590 

 

7,5 € 64.478 - € 96.112 

 

Ontvangen 

Noordenveld - - € 107.681 - € 107.681 3,6 € 30.949 - € 76.732  Ontvangen 

Provincie 

Drenthe - € 185.954 - 

 

- € 185.954 

 

23,6 € 202.889  € 16.935 

 

Bijbetalen 

Tynaarlo - - € 112.296 - € 112.296 3,3 € 28.370  - € 83.926 Ontvangen 

Westerveld - - - 3,6 € 30.949 € 30.949 Bijbetalen 

Eindtotaal - € 311.371 - € 548.330 - € 859.701 100 € 859.701 € 0  
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Scenario 2: 2018 en 2019 niet verrekenen, bevoorschotting 2020 conform jaarprogramma 

Verrekenen is niet van toepassing. 

 

Voor de bevoorschotting voor 2020 zijn de DM-uren en NDM-uren conform het jaarprogramma. De 

uren voor de administratieve ondersteuning en noodzakelijk projecten zijn verdeeld op basis van de 

totaal geleverde DM-uren en NDM-uren. De incidentele bijdrage voor het Ontwikkelprogramma is 

gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel (percentage per deelnemer) uit de begrotingen. 

 

   

  2018 

(niet 

verrekenen) 

2019 

(niet 

verrekenen) 

Totale afwijking 

2018 en 2019 

 2020 

(aanpassing 

voorschot) 

Aa en Hunze - - -  € 15.040 

Assen - - -  € 91.521 

Borger-Odoorn - - -  € 41.104 

Coevorden - - -  € 21.683 

De Wolden - - -  € 76.931 

Emmen - - -  - € 135.152 

Hoogeveen - - -  € 58.289 

Meppel - - -  € 85.270 

Midden-Drenthe - - -  - € 26.063 

Noordenveld - - -  € 1.333 

Provincie Drenthe - - -  - € 240.941 

Tynaarlo - - -  - € 12.388 

Westerveld - - -  € 22.924 

Eindtotaal - - -  € 0 
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Scenario 3: 2018 en 2019 o.b.v. nieuwe systematiek, bevoorschotting 2020 conform jaarprogramma 

De Drentse Maat (DM) uren en Niet Drentse Maat (NDM) uren zijn conform de jaarstukken. De uren 

voor de administratieve ondersteuning en noodzakelijk projecten zijn verdeeld op basis van de totaal 

geleverde DM-uren en NDM-uren. De incidentele bijdrage voor het Ontwikkelprogramma is gebaseerd 

op de oorspronkelijke verdeelsleutel (percentage per deelnemer) uit de begrotingen. 

 

Voor de bevoorschotting voor 2020 zijn de DM-uren en NDM-uren conform het jaarprogramma. De 

uren voor de administratieve ondersteuning en noodzakelijk projecten zijn verdeeld op basis van de 

totaal geleverde DM-uren en NDM-uren. De incidentele bijdrage voor het Ontwikkelprogramma is 

gebaseerd op de oorspronkelijke verdeelsleutel (percentage per deelnemer) uit de begrotingen. 

   

  Totaal 

  2018 

(afwijking 

“nieuw”) 

2019 

(afwijking 

“nieuw”) 

Totale afwijking 

2018 en 2019 

Verschil 2020 

(aanpassing 

voorschot) 

Aa en Hunze € 102.034 € 76.809 € 178.809 Meer € 15.040 

Assen € 15.752 € 40.742 € 56.494 Meer € 91.521 

Borger-Odoorn - € 25.447 € 2.741 - € 22.706 Minder € 41.104 

Coevorden € 16.626 - € 24.142 - € 7.516 Minder € 21.683 

De Wolden € 59.577 € 31.154 € 90.731 Meer € 76.931 

Emmen € 85.849 € 124.288 € 210.137 Meer - € 135.152 

Hoogeveen - € 90.443 - € 30.928 - € 121.361 Minder € 58.289 

Meppel € 73.856 - € 31.910 € 41.946 Meer € 85.270 

Midden-Drenthe - € 12.335 - € 67.720 - € 80.055 Minder - € 26.063 

Noordenveld - € 52.475 - € 61.377 - € 113.852 Minder € 1.333 

Provincie Drenthe - € 133.224 € 37.904 - € 95.320 Minder - € 240.941 

Tynaarlo - € 79.601 - € 80.674 - € 160.275 Minder - € 12.388 

Westerveld € 39.830 - € 16.888 € 22.942 Meer € 22.924 

Eindtotaal € 0  € 0 € 0  € 0 

 

 

 

 

 

 



MEMO 

 

Aan : Dagelijks Bestuur / Algemeen Bestuur 

Van : Eigenarenoverleg 

Datum : 7 juli 2020 

Onderwerp : Financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe deelnemersbijdrage 2021 

 
 

Financiële gevolgen verrekensystematiek voor de deelnemersbijdrage 2021 

Naast de gevolgen voor de bevoorschotting 2020 en de eventuele verrekening van de jaren 2018 en 

2019 heeft het besluit van het Algemeen Bestuur ook gevolgen voor de vastgestelde begroting 2021. 

Indien de uren van het jaarprogramma 2020 worden gebruikt voor de bevoorschotting van de 

begroting 2021 geeft dat het volgende resultaat.. 

 

 

  Vastgestelde 

begroting 2021 

Volgens 

nieuwe 

systematiek 

Verschil Meer of minder 

bijdrage 

Aa en Hunze €    436.846 €    452.517 €    15.671 Meer 

Assen €    851.254 €    946.033 €    94.779 Meer 

Borger-Odoorn €    453.415 €    496.011 €    42.596 Meer 

Coevorden €    803.232 €    826.613 €    23.381 Meer 

De Wolden €    777.976 €    858.285 €    80.309 Meer 

Emmen € 3.241.111 € 3.106.552 -€  134.559 Minder 

Hoogeveen € 1.057.957 € 1.119.144 €    61.187 Meer 

Meppel €    732.773 €    821.949 €   89.176 Meer 

Midden-Drenthe 
€ 1.077.673 € 1.052.438 

-€   25.235 Minder 

Noordenveld €    507.305 €    508.919  €      1.614 Meer 

Provincie Drenthe € 3.042.414  € 2.782.024 -€ 260.390 Minder 

Tynaarlo €    465.029  €    452.517 -€    12.512 Minder 

Westerveld €    510.750 €    534.733 € 23.983 Meer 

Eindtotaal 
€13.957.735 € 13.957.735 € 0  

 

 

 

 

 

 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 

Overdracht actiepia.n.- --rer kennisname 
---- 

Ter kennisgeving aangenomen 
versterken productie 
2018 

---- 
Project digitale Ter kennisname Ter kennisgeving aangenomen 
aanlevering 

I Vaststelling van de A!V RUD Drenthe Algemene Akkoord 
inkoopvoorwaarden RUD 
Drenthe I 

I 

Rapportage RUD Drenthe De rapportage "RUD Drenthe eerste Akkoord 
eerste twee maanden twee maanden 2019" ter informatie 
2019 aan te bieden aan het ab van 8 april 

Concept Instemmen met de aanpak van de 1. Akkoord 
verbeter / ontwikkelplan ontwikkelopgave zoals is aangegeven 

I RUD Drenthe in het bijgevoegde document 2. Optie 1 
'Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 
2019-2020' d.d.ll-03-2019 3. V.w.b. de dekking voor 2020 stelt 
Een keus te maken op welke wijze de voor om in de begroting duidelijk te 

lontwikkelopgave gefinancierd dient te verwerken dat de extra gevraagde 
. worden; incidentele bijdrage van 5% aangew 

I I Optie 1: Reeds begrootte uren en alle wordt als dekking voor het 
financiële reserves uitputten ontwikkelprogramma. 

I Optie 2: Reeds begrootte uren, 
I bestemmingsreserves en extra 
bijdrage deelnemers 

I De financiering te verwerken in de 
(technische) begrotingswijziging 2019 
en Begroting 2020. 

I --- -----~. 
Financiën Het voorstel tot besluit voor te leggen De stukken worden aangeboden ter 
Jaarstukken 2018 inclusief aan het ab van 8 april. voorlopige vaststelling van het ab 0 

I Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 18 maart 2019 

be rw .,. I Besluit db 

-1 

I 
het db 

end 

I 

I Mandaatbesluit 

I

I milieutaken directeur 
RUD Drenthe 

I 

voorstel verrekening -t: 
Ontwerpbegroting 2020 e.v, I aan I 

I . t----------- -------+--. - ---- ----- -------------..., 

I Het voorstel tot besluit voor te leggen a. Akkoord 
I aan het ab van 8 april. b. Akkoord na aanpassing, zie ab 8 april 

I

I Gevraagd besluit: 
Instemmen met het voorleggen aan de 

I 
colleges van een wijziging op het 
"Mandaatbesluit milieutaken directeur 

J ~~~~~:;~~~~~~~:.~~~:d m:t_~e~_1 

p 
8 april. Daarna wordt de ontwerp 
begroting voor zienswijzen voorgelegd aan 
de raden en staten. 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



- ~;::~,~,~::~, w~';gingn~:-r ._ 
'Mandaatbesluit milieutaken directeur I 
RVD Drenthe' voor de gemeente 
Emmen betreffende ontheffingen 
route gevaarlijke stoffen bij de RVD 
Drenthe. 
In te stemmen met het uitvoeren van 
de taken bij de RVD Drenthe voor de 
gemeente Emmen, betreffende 
voorbereidende werkzaamheden 
inzake 
toestemmingen/kennisgevingen voor 
het mogen laden en lossen van 
gevaarlijke stoffen 

I 

!Voorstel teksten 
I huishoudelijk reglement 
auditcommissie 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RVD Drenthe, 
d.d. ,i' 
8 februari 2021. / /1 

:/ / / 
" / / 

1/ ,/ 

/l/ 
I 

- 
Benoemingen leden rvo en 
db 

L _ 

Voorzitter, '7 /, 
! / / . 

( 
(' 
I 

/ 
/ 

/ G/ 

Het voorstel tot besluit voor te leggen 
aan het ab op 8 april: 
Gevraagd besluit: 
Vaststellen Huishoudelijk reglement 
auditcommissie 
De procedure te starten om hiervoor 
de Gemeenschappelijke regeling aan te 
passen i 

Het voorstel tot besluit voor te leggen" I Akkoord 
aan het ab op 8 april: 
Gevraagd besluit: 
Benoeming van wethouder J. Schipper 
tot nieuw db lid uit het district zuid- 

niet akkoord, proces te bespreken in de 
auditcommissie en het algemeen bestuur. 

--1 

west 
_j -_' -- -----, 

Secretaris, 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 
------------------------------------------------------------------------------- --l 

Onderwerp 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 17 juni 2019 

Besluitdb 

Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren 
(Wnra) 

Ontwikkelprogramma 
RUD Drenthe 
Project risico gericht 
werken 

, Als gevolg van de inwerkingtreding van de 
Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 lid 
worden van nog op te richten 

I 

werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen (niet 
gemeenten) en aansluiten bij cao 

lontwikkelingen voor niet-gemeenten. 
i 

Conform 

Ter kennisgeving aangenomen 

I Gevraagd besluit 

r-v-e-r-SI-a-g'-V--N-G---b-iJ-'e-e--n-k-o-m--s-t--i-T-e-r-k-en-n-i-sn-a-m--e---------------------+-T-e-r-k-e-n-nl-·s-g-ev-i-n-g-a-an-g-e-n-o-m-e-n---- 

Omgevingsdiensten op 
17/4 I 

Overname financiële 
administratie RUD 
Drenthe 

Aanwijzing van 
gedeputeerde Kuipers in 
het dagelijks bestuur van 
de RUD Drenthe en als 
plaatsvervangend 
voorzitter van de RUD 
Drenthe 

Kennis nemen van de overdracht van de 
financiële administratie en de P&C-cyclus 
van de RUD van de Provincie naar de RUD. 

Akkoord met het voorstel tot 
besluit aan het abo 

Voortgangsrapportage 
eerste 4 maanden 2019 

~----------------------~--------------------------------+-----------------.---------- 

Na besluitvorming in het db ter 
I kennisname aan te bieden aan het ab 
I van 8 juli a.s. 

---+------------------------------] £ bespreking in het db en ter n de week voor 8 juli heeft de 
tstelling in het ab irecteur overleg met de db 

den om de zienswijzen te 
~______________________ espreken. Op dit moment zii!!_ 

Financiën 

Jaarstukken 2018 

1. Kennis te nemen van de Conform 
rapportage over de eerste vier 
maanden van 2019; 

2. In te stemmen met de 
voorgestelde aanpassing van 
het Jaarprogramma 2019; 

3. De rapportage over de eerste 
vier maanden via bijgevoegde 
brief toe te zenden aan de I 

colleges met het verzoek deze 
door te zenden naar de raden 
en staten. 

Aanwijzing van gedeputeerde Kuipers 
als lid van het dagelijks bestuur van de 
RUD Drenthe en als plaatsvervangend 
voorzitter van de RUD Drenthe 

De Regtonale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe. 

•• • 
------ ---- - ------------ 

Onderwerp 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 8 april 2019 

Besluitdb 
------------ --~------_._----- ---- 

Gevraagd besluit 
--_. __ . __ ---- --+------------------>-------- 

Beëindiging plaatsing 
aankondiging vergadering 
van het algemeen bestuur 
in huis aan huis bladen 

Ter besluitvorming 
-Instemmen met het voorstelom 
geen advertenties te plaatsen in huis 
aan huis bladen waarin de ab 
vergaderingen worden 
aangekondigd, maar te volstaan met 
bekendmaking via de melding op de 
website van de RUD Drenthe 
- De deelnemers aan de RUD Drenthe 
te vragen om de aankondiging in hun 
digitale publicaties op te nemen 

Voorbereiding ab B april a. Zijn er vragen en/of opmerkingen 
n.a.v, de agenda en de stukken van het 
AB 
b. Zijn er voorstellen voor wijziging van 
de stukken of voorgestelde besluiten 
c. Formele vaststelling van de agenda ter 
voorlegging aan het algemeen bestuur 

Conform voorstel 

De stukken kunnen conform de 
agenda en stukken behandeld 
worden in het abo 

./ 
Aldus vastgesteld In de VergaderinlYva7ë/agehjkS bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. .: 

Voorzitter, 

// 
/ ,. 

./ 
:' / 

/1 / 
; / 
/ / 

1/ 

De Regtonale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 

Secretaris, 



Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling ROD Drenthe, 
d.d. 8 februari 2021. .IJ ;/ 

II I 
// / 
!l / 

/t.! jl 

I Begrotingswijziging 2019 . 
I Run n'enthe 

rOleverorde-n-in-g------~I-T--e-r-v-a-st-s-te-'-Jj-n-g-i-n-h-e-t-a--b-------- 

Voorzitter, 

! ;/ 

I 

drie co~ept ZienS~ij:==zn 
binnengekomen . 

. ~------------------------ 
Akkoord I 

Secretaris, 



•••• •••• Drenthe • •••• 

-_.J 
Besluitdb I 

Conform vastgesteld, z~' ede 
betreffende ab vergadering 

--------~-------- 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 8 juli 2019 

Onderwerp Gevraagd besluit 

Voorbereiding vergadering 
algemeen bestuur d.d. 8 juli 

Formele vaststelling van de agenda ter 
voorlegging aan het algemeen bestuur. 

L_. ._~ ._ 

,é-1 
Aldus vastgesteld in de vergaderiJi~ van t dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 

h' d.d. 8 februari 2021. 1 f /J/f' 
/ 1/ 

Voorzitter, l' Secretaris, 
/ / til ~ 
I 
[ 

De Regionale Uitvoeringsdienst vatt en voer Drenthe 



•••• •••• Drenthe • •••• 

---- ~--------_._.- --- 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 30 september 2019 

------- -- -- -_--- -- ---=~--~ Besluitdb 

Voor kennisgeving 
aangenomen 

r
-- ~- -- 
Conform vastgesteld, zie de 
betreffende ab vergadering 

_. ----~-- --- 

Ter kennisname 

Onderwerp Gevraagd besluit 

Frauderisicoanalyse en 
Controleplan 2019 

Voorbereiding ab 30 
september 

Formele vaststelling van de agenda ter 
voorlegging aan het algemeen bestuur. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RVD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. /Î1 

1/ 
1/ 

Voorzitter, /1 Secretaris, 

/ 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 4 november 2019 (afstemming in 

schriftelijke ronde) 

--_._---_--_-- 

Conform 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluitdb 

Machtiging voor het vaststellen 
van de ontwerpselectielijst van 
de provinciale organen van 
toepassing op de 
archiefbescheiden behorende 
tot het algemeen bestuur en 
bedrijfsvoering van de 
gemeenschappelijke regeling 
RUD Drenthe 

I 
i -------_--_.~----------------~--------_._--~ 

akkoord gaan met de machtiging aan 
SIO-PROVISA (Strategisch 
Informatieoverleg op interprovinciaal 
niveau) voor het vaststellen door OCW 
van de ontwerpselectielijst van de 
provinciale organen van toepassing op 
de archiefbescheiden behorende tot het 
algemeen bestuur en bedrijfsvoering van 
de gemeenschappelijke regeling RUD 
Drenthe 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. / 

Voorzitter, /(/// d Secretaris, 
I /) 

/i}r w,,_ 1/1 -~ 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 

- 

I Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 25 november 2019 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluitdb 

Rapportage derde Ter informatie voorleggen aan het ab Na tekstuele aanpassing 
kwartaal2019 akkoord. 

Stand van zaken Ter kennisname Het db neemt kennis van het 

ontwikkelprogramma oil j : ontwikkelprogramma 

f-KaderbriefbegrotÎng 2021 Ter vaststelling voorleg~n aan het ab -- 
- 

Na tekstuele aanpassing 
akkoord 

Productenboek Ter vaststelling voorleggen aan het ab akkoord 

.~ 

Benoeming rvo leden Ter besluitvorming voorleggen aan het ab akkoord 
- ~- -- --~-- _ ... 

Cyclus rapportages in Vaststelling Pen C cyclus en vergaderdata Besloten is om dit voorstel 

I 
2020 en planning I 2020 voor te leggen ter 
bestuursvergaderingen 

I 

besluitvorming aan de ab 
I leden op 16 december 
J 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d. 8 februari 2021. I 
Voorzitter, ! 1/ Secretaris, I // 

/ / fi ~ 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 

- -- 
Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 16 december 2019 

j - - - - ------- 
Onderwerp Gevraagd besluit Besluit db 

Jaarprogramma 2020 Ter vaststelling Na consultatie en positieve 
advisering van het ab (16 
december) stelt het db het 
Jaarprogramma 2020 vast. 

I ~ - -- -- - - 
Voorbereiding ab 16 Formele vaststelling van de agenda ter Conform vastgesteld, zie de 
december voorlegging aan het algemeen bestuur. betreffende ab vergadering 

I 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. 

Secretaris, 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 
Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 16 maart 2020 (digitaal) 

I 
Onderwerp Gevraagd besluit ! Besluitdb 

I I 
I 

Governance RUD Het db is akkoord met het voorstel ! 

Drenthe tot opheffing van de rvo. Aan het ab 
zal een voorstel tot opheffing van de 
rvo voorgelegd worden. 

--- 
Jaarstukken 2019 Ter bespreking en ter vaststelling in Het db besluit aan het ab voor te stellen: 

het ab van 6 april 1. Vaststellen van de jaarstukken 2019 
2. Het jaarrekeningresultaat vast te 
stellen op negatief € 25.617 en dit 

I ten laste te brengen van de algemene 
reserve 
3. A. Ten aanzien van de afwijkingen 
tussen de betaalde en geleverde 
inzet, in afwachting van een ambtelijk 
advies hierover, vooralsnog niet over te 
gaan tot verrekening 
B. het eigenarenoverleg te vragen met 
een voorstel te komen met de 
principes van de nieuwe 
verrekensystematiek voor het volgende 

I db en ab overleg op 6 april. 
I 4. De jaarstukken 2019 toe te zenden 

I 
aan de colleges van de deelnemers. 

I 
Ontwerp-begroting RUD 1. Instemmen met de ontwerp- 1 en 2 conform. I 
Drenthe 2021 begroting 2021 op basis van de Ten aanzien van punt 3 het voorstel 

volgende uitgangspunten: tot herijking van de missie en visie na 
a. de uitgangspunten van bespreking in het eigenarenoverleg in 

de begroting 2020; een apart voorstel in procedure te 
b. de 5% incidentele extra brengen 

deelnemersbijdrage, die 
voor 2018,2019 en 2020 I 

I gold is komen te I 

I 
vervallen; 

I c. het gewogen indexcijfer 
door toepassing van de 

I index loonvoet sector 
overheden en de 
prijsindex netto 
materiële 
overheidsconsumptie; 

d. de meerjarig indicatief 
vastgestelde 
deelnemersbijdrage op 
basis van de Drentse 
Maat 2016; 

I e. een verlaging van de 
productiviteitsnorm van I 
1.360 naar 1.330 uur per 
FTE vanwege een 
verhoging van het 
ziekteverzuimpercentage 
van 4% naar 6%. 

I 
2. de ontwerp-begroting 2021voor 

I 
zienswijzen voor te leggen aan de 
raden en staten I --- -------- 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



Ontwerp 
begrotingswijziging RUD 
Drenthe 2020 

Stand van zaken 
ontwikkelprogramma 

Nieuw lid ab en benoeming 
db lid !;;i~esluitvorming in het ab_v_an_6_ E _ 

1. Instemmen met de ontwerp 
begrotingswijziging 2020. 

2. Deze begrotingswijziging niet 
voor zienswijzen naar de 
deelnemers te zenden op grond van 
het bepaalde in artikel 25lid 6 GR, 
omdat het een technische 
begrotingswijziging betreft zonder 
verhoging van 
deelnemersbijdragen. 

3. De ontwerp-begrotingswijziging 
2020 ter vaststelling aanbieden aan 
het Algemeen Bestuur in de 
vergadering van 6 april 2020. 

conform 

Aldus vastgesteld in de vergadering van hepdagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d. 8 februari 2021. ., _ /. 

/} /;:/ / 
/ I ,/ / / I .:/ / 

/ , 
/ / 
! 

/ 
;" -" 
I ,/ 

/ // 
V 

- ·----T--:~a de zienswijzenprocedure de 
I begroting 2021- inclusiefde daarin 
opgenomen herijkte missie en visie - 
ter vaststelling voor te leggen aan 
het algemeen bestuur van 29 juni 
2020 

'-------.--------- ----_._-----------------+------- ------ 

Ter informatie in het ab van 6 april 

Voorzitter, 

conform 

Secretaris, 

~ 



•••• •••• Drenthe • •••• 
---- -------_ .. - 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 6 april 2020 (digitaal) 

._- 
Onderwerp Gevraagd besluit Besluitdb 

Projecten Risico gericht 1. Kennis te nemen van het technisch conform 
toezicht, Locatie bestand opleverdocument Risicogericht 
op orde en Digitalisering Toezicht en de bestuurlijke oplegger. 
uitwisseling 2. In een extra db vergadering dit 
milieudossiers en - project te bespreken in combinatie 
informatie met de projecten 'digitale uitwisseling 

documenten' en 'locatiebestand op 
orde' en daarna het 
besluitvormingsproces te bepalen. 

Voorbereiding ab 6 april Formele vaststelling van de agenda ter Conform vastgesteld, zie de 
2020 voorlegging aan het algemeen bestuur. betreffende ab vergadering 

Aldus vastgesteld in de verg~.<rt; 
d.d.8 februari 2021. /1 

/j j, / . 

van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 

Voorzitter, / 

I / ,./ 
/ /i 
V 

Secretaris, 

De Regionale Uitvoeringsdiensl van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • •••• 
-~ 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 5 juni 2020 (digitaal) 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluit db 
_. ------ 
Voorjaarsrapportage • Kennis te nemen van de Conform 

rapportage over de eerste vier 
maanden van 2020; 

• De voorjaarsrapportage via 
bijgevoegde brief toe te zenden 
aan de colleges met het verzoek 
deze door te zenden naar de raden 
en staten. 

Verrekensystematiek Ter besluitvorming in het abo Het db neemt geen beslissing 
Voorstel tot besluit aan het ab: over het voorstel tot besluit, 
• In te stemmen met de wacht voorstel tot verdere 

uitgangspunten voor verrekening, uitwerking vanuit het 
zoals verwoord in de bijgevoegde eigenarenoverleg af. 
memo (d.d. 12 mei 2020); 

• Tot financiële verrekening tussen 
de deelnemers over te gaan op 
basis van het verschil tussen 
betaalde uren en gerealiseerde 
uren. 

• De financiële verrekening voor het 
eerst te laten plaatsvinden begin 
2021 op basis van de betaalde en 
gerealiseerde uren in 2018, 2019 
en 2020. 

i 

Voorzitter, 

het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RVD Drenthe, 

Secretaris, 

De Regiotuile Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• 
Drenthe • •••• 

Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 29 juni 2020 (digitaal 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluit db 

Voorbereiding ab 29 juni Formele vaststelling van de agenda ter Conform, zie de vergaderi 
2020 voorlegging aan het algemeen bestuur van het ab 29-6-2020 

- - 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. 

Secretaris, 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



•••• •••• Drenthe • 

•••• 
1------------ _._----------------- 

~Iuitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 19 oktober 2D20 (digitaal) 

derwerp Gevraagd besluit Besluit db 

Najaarsrapportage - Kennis te nemen van de 1. De extra kosten als gevolg 
RUD Drenthe rapportage over de eerste 8 van Covid-19 inzichtelijk te 

maanden van 2020; maken. 
- De najaarsrapportage via 

bijgevoegde brief toe te 2. De najaarsrapportage en de 
zenden aan de colleges met aanbiedingsbrief aan te vullen 
het verzoek deze door te met een extra onderbouwing 
zenden naar de raden en voor de afschaling in het 
staten. toezicht en de positieve 

I 
resultaten die zijn bereikt, via 
een vertrouwelijke memo 
extra duiding te ontvangen 
over de afschaling. 

3. De najaarsrapportage in 
gewijzigde vorm op 3 
november vast te stellen. 

Verrekensystematiek - Kennis te nemen van de 1. Via een schriftelijke ronde 
ingediende zienswijzen van (voorafgaand aan het AB) een 
raden en staten in relatie voorstel voor het AB te 
verrekensystematiek met formuleren vanwege de 
betrekking tot aanpassing behandeling in raden en staten 
bevoorschotting 2020, deze week. 
aanpassing 2. In de AB-vergadering van 
deelnemersbijdrage 2021 en 12 november de besluitpunten 
de keuze voor een scenario van het voorstel afzonderlijk te 
voor verrekening over 2018 behandelen zodat eenieder zijn 

I 
en2019. inbreng kan leveren. 

I - Op basis van de ingediende 3. Het voorstel op te stellen 
zienswijzen het volgende te conform de voorkeuren uit de 
besluiten: zienswijzen waarbij ervan 
a) De bevoorschotting 2020 wordt uitgegaan dat eenieder 

aan te passen op basis stemt conform zienswijze raad 
van het verschil tussen of staten. 
betaalde en gerealiseerde 
uren. 

b) De deelnemersbijdrage 
2021 te baseren op het 
jaarprogramma 2020. 

c) De begroting 2020 en 
2021 gewijzigd vast te 
stellen op basis van de 
geactualiseerde 
deelnemersbijdragen. 

d) Niet te verrekenen over 
2018 en 2019 op basis 
van de meerderheid van 
de ingebrachte 

J zienswijzen. 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



Frauderisicoanalyse en Ter kennisname Ter kennisgeving aangenomen 
Controleplan 2020 

Stand van zaken I Ter kennisname 1. Het DB neemt kennis van de 
evaluatie(s) RUD Drenthe stand van zaken van de 

evaluaties. 

2. Via een schriftelijke ronde 
heeft het DB de opdracht voor 
de uitvoering van fase 2 
(benchmarkonderzoek) van de 
evaluatie GR RUD Drenthe 
gegund aan het bureau 
TwynstraGudde 

I 

3. Op 3 november wordt in de 
vergadering van het DB (om 
16.30 uur) een presentatie 
gehouden over de stand van 
zaken van de evaluatie GR RUD 
Drenthe. 

I 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 
d.d.8 februari 2021. l' 

II 
I;f 

.t' _J~ 
Secretaris, Voorzitter, 



••• •••• Drenthe • •••• 
I ~~sluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe dod. 3 november 2020 (digitaal) __ 

~derwerp Gevraagd besluit Besluit db 

Najaarsrapportage 2020 

Kennis te nemen van de 
ingediende zienswijzen van 
raden en staten in relatie 
verrekensystematiek met 
betrekking tot aanpassing 
bevoorschotting 2020, 
aanpassing 
deelnemersbijdrage 2021 en 
de keuze voor een scenario 
voor verrekening over 2018 
en2019. 
Op basis van de ingediende 
zienswijzen het volgende te 
besluiten: 
a) De bevoorschotting 2020 

aan te passen op basis van 
het verschil tussen 
betaalde en gerealiseerde 
uren. 

b) De deelnemersbijdrage 
2021 te baseren op het I 
jaarprogramma 2020. I 

c) De begroting 2020 en J 
~ ~ 2_0_2_1~gewijzigdvastte .~ __ 

Verrekensystematiek RUD 
Drenthe 

Kennis te nemen van de 
rapportage over de eerste 8 
maanden van 2020, de 
eindejaarsprognose 2020 en 
de daarop gebaseerde 
aanpassing van het 
jaarprogramma; 
De najaarsrapportage via 
bijgevoegde brieftoe te 
zenden aan de colleges met 
het verzoek deze door te 
zenden naar de raden en 
staten. 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 

• Kennis te nemen van 
de rapportage over de 
eerste 8 maanden van 
2020, de 
eindejaarsprognose 
2020 en de daarop 
gebaseerde 
aanpassing van het 
jaarprogramma; 

• De najaarsrapportage, 
na behandeling in het 
AB van 12 november, 
via bijgevoegde brief 
toe te zenden aan de 
colleges met het 
verzoek deze door te 
zenden naar de raden 
en staten. 

• Te onderzoeken of 
het mogelijk is om in 
het jaarprogramma 
2021 een post 
onvoorzien op te 
nemen als buffer om 
tegenvallers op te 
vangen. 

Het DB heeft via een 
schriftelijke ronde op 27 
oktober het agendapunt 
(voorstel met bijlagen) voor 
de AB vergadering van 12 
november vastgesteld. 



stellen op basis van de 
geactualiseerde 
deelnemersbijdragen. 

3. Op basis van de zienswijzen 
niette verrekenen over 2018 
en 2019 omdat uit de 
meerderheid van de 
ingediende zienswijzen een 
voorkeur voor scenario 2 
wordt uitgesproken. 

Stand van zaken evaluatie Ter kennisname Ter kennisgeving aangenomen 
RUD Drenthe -- -~- -- 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RVD Drenthe, 

d.d.8februari2021.~, -, 

Voorzitter, / Secretaris, 

.</// -$- 
/ 

/ / / ,/ I 
ti' 



•••• •••• Drenthe • •••• 
Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 23 november 2020 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluit db 

Jaarprogramma 2021 RUD 1. Het jaarprogramma 2021 vast te 1. Het jaarprogramma 
Drenthe stellen en deze ter kennisname 2021 vastte stellen 

aan te bieden aan het Algemeen en aan te bieden aan 
Bestuur het Algemeen Bestuur 

2. Het formatieftekort aan BOA- onder toevoeging dat 
capaciteit en luchtadvies te de discussie over het 
onderkennen en voor beide formatief tekort ten 
onderwerpen een keuze te maken aanzien de BOA-taken 
uit de genoemde scenario's. en luchtadvies nog 

3. Kennis te nemen van de loopt. 
gewijzigde financiering voor het 2. Voor de uitvoering 
onderdeel externe veiligheid en de van de BOA-taken en 
gemeenten te verzoeken de luchtadvies een extra 
hiervoor begrootte bedragen over onderbouwing te 
te hevelen naar de RVD Drenthe. ontvangen ten 

behoeve van 
besluitvorming over 
dit onderdeel van het 
jaarprogramma 2021. 
De extra benodigde 
formatie voor beide 
onderdelen tevens op 
te nemen in de 
kaderbrief 2022. 

3. Kennis te nemen van 
de gewijzigde 
financiering voor het 
onderdeel externe 
veiligheid en de 

I gemeenten te 
verzoeken de 
hiervoor begrootte 
bedragen over te 
hevelen naar de RVD 
Drenthe. 

~~- 
Managementletter Conform 

van 14 december 

-- ~. 
I P & C cyclus 2021 1. In te stemmen met de Conform 

bijgaande tijdlijn P&C cyclus 
en de geplande 
bestuursvergaderingen voor 
2021. 

2. In te stemmen met een 
afwijking op het in de 
financiële verordening; i.p.v. 
voor 1 juni wordt de 4- 

L_ 
maandsrapportage na het DB 
van 11 juni verzonden aan het 
AB. 

De Regionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 



Intentieovereenkomst In te stemmen met het ondertekenen Conform 
samenwerking van de intentieovereenkomst tot 
omgevingsdiensten / samenwerking tussen 

I waterschappen omgevingsdiensten en waterschappen 
in Oost-Nederland op vergunningen, 
toezicht en handhaving (VTH) taken. 

Kaderbrief RUD Drenthe voorleggen ter vaststelling in het AB 1. In te stemmen met de 
2022 van 14 december Kaderbrief 2022 onder 

toevoeging van een extra 
financiële onderbouwing 
(indien mogelijk) en het 
formatief tekort voor de 
uitvoering van de BOA- 
taken en luchtadvies. 

2. De Kaderbrief 2022 ter 
informatie aan de raden 
en staten te sturen direct 
na vaststelling door het 
algemeen bestuur op 14 
december 2020. 

Aldus vastgesteld in de vergade/;i~an 
d.d.8 februari 2021. / 

/.p' 

Voorzitter, 1 . /f 
/ 

./ 

4-'/ 
/ ...... ,.,. .. 

. l~~_,. .. - 

dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe, 

Secretaris, 



•••• •••• 
Drenthe • •••• 

I Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur van de RUD Drenthe d.d. 14 december 2020 

--- ._~. 

Onderwerp Gevraagd besluit Besluitdb 

Scenario's formatieftekort 1. Het formatief tekort aan BOA- Conform 
BOA-inzet en luchtadvies capaciteit en luchtadvies te 
2021 onderkennen. 

2. Aan het AB voor te stellen om voor 
2021: 
a. De BOA-inzet als noodzakelijke 

inzet te betitelen, hetgeen bij 
BOA-inzet leidt tot meerwerk 
bij de betreffende deelnemer, 
met een tussentijdse 
verrekening op basis van de 
verrekensystematiek. 

b. Ten aanzien van luchtadvies, 
de vraag gestuurde inzet bij de 
betreffende deelnemer op 
basis van meerwerk in 

I 
rekening te brengen. 

! I Voorbereiding ab Conform het voorstel, zie de 
L14 december 2020 voorlegging aan het algemeen bestuur stukken bij de betreffende ab 

vergadering. 
~._--_._-------~ 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagetijles bestuur van de gemeenschappelijke regelmg RUD Drenthe, 
d.d.B februari 2021. .//l 
Voorzitter /JW 

.. 
Secretaris, 

De Begionale Uitvoeringsdienst van en voor Drenthe 
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