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Onderwerp : Zienswijze Ontwerpbeg roting 2022 RU D Drenthe

Geacht bestuur,
Met uw brief van 6 juni 2O21 hebt u onze Staten de Ontwerpbegroting 2022 aangeboden. ln uw brief geeft u een toelichting op het doorlopen proces, de inhoud van de
Ontwerpbegroling2O22 en worden de raden en Staten uitgenodigd om een zienswijze
hierop in te dienen. Onze Staten hebben de ontwerpbegroting behandeld in de commissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van í 5 september 2021 . En dienen
hierbij een zienswijze in.

ln het proces naar het opstellen van de ontwerpbegroting hebt u met de ambtelijk
vertegenwoordigers een uitgebreid proces doorlopen waarin de ontwerpbegroting
nogmaals volledig is doorgelicht. Er zijn keuzes gemaakt en kosten lager begroot of
buiten de ontwerpbegroting gehouden. Dit heeft geleid tot een fors lagere ontwerpbegroting dan werd aangekondigd in de kaderbrief. Onze Staten spreken hun waardering uit voor dit proces. Tegelijkertijd uiten zij ook hun zorgen voor de financiële
werksituatie van uw organisatie. Er wordt gewerkt met een begroting die onder druk
staat en de wetenschap dat er nog aanzienlijke kosten aankomen die nog niet in deze
ontwerpbegroting zijn opgenomen. Onze Staten hebben zorgen of er voldoende financiën beschikbaar zijn om uw werkzaamheden op niveau uit te voeren en zorg te
dragen voor een veilige en schone leefomgeving in Drenthe.
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Onze Staten doen door middelvan deze zienswijze de nadrukkelijke oproep om te
werken met een realistische begroting en de niet (volledig) opgenomen kosten alsnog
op te nemen in de Begroling2022, dan weldeze bijde begrotingswijziging begin2022
aan onze Staten voor te leggen. Onze Staten stemmen in met de voorliggende ontwerpbegroting met de toezegging dat de aangekondigde begrotingswijziging voor
zienswijze aan hun wordt voorgelegd.
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