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Agenda informatiebijeenkomst:

1. Welkomstwoord door de voorzitter

2. P&C- documenten

a. jaarstukken 2018

b. begrotingswijziging 2019

c. ontwerp-begroting 2020

3.  Productiecijfers 2019

4. Ontwikkelprogramma 2019-2020

5. Risicogericht werken

6. Afsluiting door de voorzitter



P&C-documenten
Jaarstukken 2018:

- Jaarverslag: 

Uitgebreide toelichting op ‘Wat hebben we gedaan’

- Na Q1: tegenvallende productiecijfers

- Besluit: geen ontwikkelprogramma, focus op productie

- Uiteindelijk: 77% Drentse Maat en 99% Niet Drentse Maat

- Jaarrekening: cijfermatige verantwoording

Resultaat: € 19.000 negatief

Eigen vermogen: € 797.000
    



P&C-documenten

- Controleverklaring accountant:

Getrouwheid: goedkeuring
Rechtmatigheid: beperking ivm hoge inhuur en daardoor 

overschrijding grenzen Europese 
aanbestedingsregels 

- Accountantsverslag:

In 2018 zijn belangrijke stappen gezet in het verhogen van 
de kwaliteit van de interne beheersing en management-
informatie. Daarmee wint de voorspellende waarde van de 
prognoses aan kracht en kan de financiële administratie 
meer als “tool of management” worden gebruikt. 



P&C documenten

Begrotingswijziging 2019

- Naar aanleiding van Ontwikkelprogramma 2019-2020
- Investering in 2019: € 1.163.000
- Financiering: vanuit reeds verstrekte middelen
- Dit betekent:

- Beroep op reserves: € 756.250
- Stand eigen vermogen ultimo 2019:  € 62.000
- Geen buffer voor opvangen risico’s
- evt. negatief rekeningresultaat gaat t.l.v. 

deelnemersbijdrage



P&C documenten

Ontwerp-begroting 2020

- Conform uitgangspunten Kaderbrief 2020

- Investering Ontwikkelprogramma: € 685.491

- Financiering Ontwikkelprogramma: door verlenging 5% 
incidentele bijdrage in 2020 in plaats van extra 
investeringsbijdrage zoals eerder voorzien





Productiecijfers 2019



Productiecijfers 2019

Stand van zaken tot 21 april



Aantal afgeronde planbare producten per 21 april 
 



Ontwikkelprogramma 2019-2020



Kern Ontwikkelrichting 

Toekomstperspectief RUD Drenthe: Doen wat nodig is. 

Dat betekent: focus op onderbouwde toegevoegde waarde 

 vraagt om z.s.m. effect- en risicogericht werken 

Resultaat: Een inhoudelijk afwegingskader t.b.v. prioritering èn 

budgettering gebaseerd op risico-inschatting en 

milieurendement

Dat vraagt: - Een organisatie die de basis op orde heeft en het 

goede gesprek op alle niveaus kan voeden èn voeren

- Sturing op inhoud door opdrachtgevers (budget volgt taak)

- Samenwerking in vertrouwen





Effecten

Projecten en activiteiten in het programma moeten leiden tot:

• Informatie op orde

• Een beheersbare begroting

• Aantoonbaar toegevoegde waarde

• Toekomstbestendige en gezonde organisatie

• Effectieve en efficiënte uitvoering 



Planning 

• Uitvoeringsplanning in de maak

• Uitvoering en fasering in nauwe afstemming met 

reguliere jaarprogramma

• Eerste voortgangsrapportage 2019 voor 

reguliere~ en ontwikkeltaken 17 juni in DB en op 

8 juli in AB





Project 

Risicogericht Toezicht (RGT) 

2019 - 2020



Effectief en efficiënt inzetten van 

beschikbare tijd en financiën, op basis 

van risico-inschatting en milieurendement











Uitgangspunten 2019

• Gebruik maken van landelijke ervaringen, expertise en 
data

• Risico-analyse/matrix op basis van landelijke data (en 
afstemming situatie Drenthe) 

• Sturen op resultaat en keuzes op inhoud
• Draagvlak bij opdrachtgevers, RUD Drenthe, 

handhavingspartners
• Communicatie, transparantie en vertrouwen







9. Afsluiting
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