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Derde kwartaalrapportage 2019 RVD Drenthe 

Geachte colleges, 

Met deze brief ontvangt u onze rapportage over de stand van zaken tot en met 30 september 2019. 

In deze derde kwartaalrapportage op concernniveau leggen wij het verband tussen de uitvoering van al onze 
taken in cijfers enerzijds en de bijbehorende achtergrondinformatie anderzijds. 
In de rapportage is ook een prognose opgenomen voor het resterende deel van het jaar. 
De derde kwartaalrapportage is met name een cijfermatige actualisatie van de meer uitgebreide 
halfjaarsrapportage. Afwijkingen of nieuwe trends ten opzichte van de halfjaarsrapportage worden uiteraard 
wel benoemd. 

In deze aanbiedingsbriefwillen we op hoofdlijnen ingaan op twee onderwerpen die in de rapportage meer in 
detail worden beschreven. 

Als eerste betreft dit financiën. In het eerste deel van het jaar zien we een onderbesteding ten opzichte van de 
begroting van €132K. 
Dit resultaat is in hooflijnen onder te verdelen in: 

lagere baten vanuit deelnemersbijdragen i.v.m. wijziging financiering BRZO (-242K) 
lager dan geraamde personeelskosten (€ 391 KJ 
lager dan geraamde kosten met betrekking tot de bedrijfsvoering (€ 248K) 
incidentele lasten projecten jaarprogramma vanuit deelnemersbijdragen (€ -102K) 
incidentele lasten voor frictiekosten van € -153K en een nabetaling over 2018 inzake BRZO van € -38K 

Op jaarbasis wordt een negatief resultaat verwacht van €150 K Deze teruggang ten opzichte van het resultaat 
over de eerste 9 maanden (€132K positief) wordt vooral veroorzaakt door hetvolgende; 

door het invullen van de vacatureruimte en het effectiefworden van het principeakkoord cao Gemeenten 
lopen de personeelskosten (vast + inhuur) op tot het niveau van de begroting; 
het negatieve effect van de financieringswijziging van de BRZO-taken; 
frictiekosten in verband met een aantal personele dossiers. 

Gelet op oorzaak en omvang van het verwachte tekort (circa 1,0% van de begroting) heeft het 
dagelijks bestuur besloten om geen begrotingswijzing in procedure te brengen. 
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Als tweede brengen we ten aanzien van onze werkzaamheden op gebied van toezicht graag onder de aandacht 
dat we naast de aantallen controles ook nadrukkelijk kijken naar de tijdsinzet per gemeente. 
Uitgangspunt hierbij is dat de toezichturen evenredig (naar rato van de financiële bijdrage van de gemeente) 
worden ingezet voor alle gemeenten. Dat wil zeggen dat wanneer er zich in een gemeente veelonvoorziene 
enjoftijdsintensieve zaken voordoen er minder reguliere controles kunnen worden uitgevoerd. 
Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vaak gehoorde wens dat er op deelnemersniveau meer balans moet 
komen tussen de financiële bijdrage en de geleverde inspanning. 
In de halfjaarsrapportage hebben we daarbij de verwachting uitgesproken dat we voor de individuele 
gemeenten circa 70-80% van de toezichturen kunnen realiseren. Ook na het derde kwartaal blijven we bij 
deze verwachting. 
Ten aanzien van de totale ureninzet (inc!. toezicht) spraken we in de halfjaarrapportage de verwachting uit 
dat we 90% ureninzet zouden kunnen realiseren. Ook deze verwachting handhaven we na het derde 
kwartaal. 

In de afgelopen periode hebben wij rapportages rechtstreeks naar de raden en staten gezonden. 
In het bestuur van de RUD is afgesproken dat de individuele colleges, net als in het verleden, zelf bepalen of de 
rapportages, al dan niet met een oplegger, naar de raden of staten worden gezonden. 
Wij laten deze afweging dan ook aan u. 
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