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Drenthe

MOTIE : VERHOGING BIJDRAGE REG¡ONALE UITVOERINGSDIENST

Provinciale Staten van Drenthe in vergadering bijeen op L0 november 202L, ter behandeling van

Statenstuk 2O2t-29 betreffende begroting 2022 en L3" wijziging van de begroting 2021-

Constaterende dat:

-De Provincie, naast haar formele deelname in deze gemeenschappelijke regeling met gemeenten, een overstijgende
stimulerende rol heeft in de RUD.

-Positiefvoorbeeldgedrag van de Provincie tot de RUD van extra belang is, omdat diverse onderzoeksraden aangeven dat

een goed functionerende uitvoeringdienst cruciaal is voor de leefomgeving en de integrale veiligheid.

-Het belangrijk is dat de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) optimaalfunctioneert. De uitvoeringstaken raken aan de sociale

veiligheid (milieuhandhaving maar ook aan nieuwe taken rondom energiebesparingen en bodemroering) in de provincie

Drenthe en daarmee aan al haar inwoners en bedrijven.

-Daarom er meer prioriteit en mogelijkheid moet zijn om de RUD-kwaliteitsverbetering via het zogenaamd

ontwikkelprogra m ma te garanderen.

Overwegende dat:

-Een verhoging van de financiële bijdrage+ aan de RUD noodzakelijk is om het ontwikkelprogramma te borgen en toont dat

de provincie dat serieus neemt. De gevraagde verhoging is nadrukkelijk níet bedoeld als "het dichtlopen van gaten" bij de

gemeenten. De gemeenten dienen hun verantwoordelijkheid volledig te blijven nemen. Het voorbeeldgedrag van de

Provincie zou in deze stimulerend voor de gemeenten moeten werken.

(*Toelichting binnen het dictum: De gevraagde € 300.000,00 is opgebouwd uit een bedrag van (A) € 15O.OOO,- voor inhuren

van kennis en menskracht/bijscholing en arbeidsmarktbenadering, (B) € 100.000,- als bijdrage in de doorontwikkeling van

datasystemen en het informatie-gestuurd werken en de voorbereiding/implementatie van het zaaksysteem ; (C) € 50.000,-

voor communicatie en betere afstemming met de gemeentelijke stakeholders)

Verzoekt het College:

-De provinciale bijdrage aan de RUD, genoemd in de begroting te wijzigen van

€ 3.093.906,00 naar € 3.393.906,00 en daarna de Begroting2022 vast te stellen, inclusief de L3e

wijziging van de Begroting 2021.

-Het bedrag van €300.000,00 -om deze prestatieafspraak voor het ontwikkelprogramma mogel¡jk te
maken - beschikbaar te stellen uit de vrije ruimte i.c. de financiële reserve van2O2t.



En gaat over tot de orde van de dag

Bart van Dekken(CDA)


