
Checklist voorbereiding raadstafels

Aan de hand van deze checklist worden raadstafels voorbereid in het presidium. De checklist dient 
tevens ter voorbereiding van de deelnemers aan de raadstafel. 

1. Onderwerp
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

2. Datum en tijd
6 april om 19:30 uur via pexip 

3. Locatie
Digitaal via pexip. 

4. Doel
Het doel van de raadstafel is om duidelijke kaders aan onze vertegenwoordiging in het AB/DB 
RUD mee te geven en het bespreken van de stand van zaken van het verbeterplan dat is 
opgesteld na het onderzoek van Seinstra van der Laar in 2017, een toelichting te krijgen op de 
extra 3 miljoen die recent in de media gemeld is en een beeld te krijgen van de 
ontstaansgeschiedenis van de RUD. 

5. Vorm
De bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een gesprek. Er wordt geen verslag gemaakt. De 
bijeenkomst is achteraf terug te kijken op de raadswebsite. 

6. Aanwezigen
Verantwoordelijk wethouder, de betrokken beleidsambtenaren, de griffie, de burgemeester en 
maximaal twee raads- of steunfractieleden per fractie. Verder worden uitgenodigd het 
Dagelijks Bestuur (DB) en de directeur van de RUD. 

7. Rolverdeling
- De vertegenwoordigers van de fracties kunnen raadsleden of steunfractieleden zijn en 

zitten aan tafel als woordvoerders van hun fractie. 
- De wethouder zit aan tafel voor de beantwoording van politieke vragen en zit hier namens 

het college. 
- De ambtenaren zitten aan tafel voor de beantwoording van technische vragen over de 

plannen en ontwikkelingen in gemeente Tynaarlo. 
- De burgemeester leidt het gesprek als voorzitter en bewaakt bijvoorbeeld dat ambtenaren 

geen politieke vragen krijgen. 
- De griffie houdt werkafspraken bij en schrijft na afloop een kort verslag. 

8. Informatie over voorstel
In de raadsvergadering van 9 februari is gesproken over de brief van B&W over de 
budgetoverschrijding RUD. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om een raadstafel te 
organiseren en hiervoor het dagelijks bestuur (DB) en de directeur van de RUD uit te nodigen 
om met elkaar in gesprek te gaan. 

De raad van Tynaarlo is absoluut niet gelukkig met het besluit van het AB RUD om de 
financiering van de RUD niet te veranderen en dat betekent dat Tynaarlo een ton meer 
betaald dan begroot en dat we niet krijgen waarvoor we betalen. Ten tweede is de vraag hoe 
het RUD functioneert, doen ze nog wel de goede dingen? Wat is de huidige status van het 
verbeterplan? Aan de raadstafel zal hierover een discussie worden gevoerd. Voorafgaand aan 
de raadstafel zal de raad worden geïnformeerd over de juridische achtergronden en wettelijke 
mogelijkheden die zij hebben. 

Juridische achtergronden en wettelijke mogelijkheden: 
Samengevat is de conclusie dat we geen vrijheid hebben om te gaan “shoppen” met de 
uitvoering van de milieutaken. Er liggen afspraken vast in de GR en we hebben wettelijke 
verplichtingen. Los van de vraag of we daarmee beter en/of goedkoper uit zouden zijn (wat 
niet het geval is) is een dergelijk traject nauwelijks haalbaar te noemen.



Bijlagen:
Bijlage 1: Besluit AB Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019 2020
Bijlage 2: Besluit ab Voortgang drie prioritaire ontwikkelprojecten
Bijlage 3: Ontwikkelprogramma RUD Drenthe 2019-2020
Bijlage 4: brief B&W d.d. 15 dec 20 brief budgetoverschrijding RUD
Bijlage 5: Concept verslag ab RUD Drenthe 12nov20 najaarsrapportage
Bijlage 6: Reactie B&W aan RUD naar aanleiding van najaarsrapportage.docx
Bijlage 7: Vragen & beantwoording D66 inzake vragen aan de RUD DB verslagen

9. Vervolg
Na het ophalen van informatie en bespreken van de problematiek aan de raadstafel kan dit 
onderwerp eventueel terugkomen in de raadsvergadering voor nadere besluitvorming. 

10. Communicatie
Het gesprek is openbaar en zal worden aangekondigd op de raadswebsite. Daar is het 
gesprek voor belangstellenden ook live mee te kijken en achteraf te raadplegen. 


