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Verzenddatum:
Zienswijze concept-Begrotingswijziging 2019 en concept-Begroting 2020

Geacht bestuur,
In de raadsvergadering van 18 juni 2019 zijn de Jaarrekening en het Jaarverslag 2018, de conceptBegrotingswijziging 2019, de Kaderbrief 2020, de concept-Begroting 2020 en het Ontwikkelprogramma
2019-2020 van de RUD Drenthe behandeld.
Conform ons voorstel heeft de raad besloten:
a. kennis te nemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2018 en het Ontwikkelprogramma 20192020;
b. in te stemmen met de concept-Begrotingswijziging 2018 en de concept-Begroting 2019 van de RUD
Drenthe.
Wij constateren dat door de RUD voortvarend wordt gewerkt aan het op orde brengen van de eigen
organisatie (basis op orde). Ook met betrekking het verbeteren van de productie zien wij dat sprake is
van een stijgende lijn. Hoewel het gewenste niveau nog niet is bereikt complimenteren wij u met de open
en transparante wijze waar op de deelnemers zijn en worden meegenomen in dit proces.
De uitkomsten van de in 2019 geplande evaluatie van de Drentse Maat zien wij met belangstelling
tegemoet evenals een voorstel voor de daaraan gekoppelde heroverweging van de
verdelingssystematiek.
De keuze om de kosten voor het Ontwikkelprogramma 2019-2020 voor het jaar 2019 op te vangen
binnen de bestaande begroting achten wij gelet op de voorliggende geschiedenis begrijpelijk.
De situatie die hiermee ontstaat voor wat betreft het weerstandsvermogen de RUD baart ons echter wel
zorgen. Wij geven u dringend in overweging om voor de kosten van het Ontwikkelprogramma voor 2019
(deels) een andere dekking te zoeken.
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