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Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van de Statencommissie
FCBE van 20 mei 2015 over Begroting RUD

Geachte voorzitter/leden,

ln de vergadering van de Statencommissie FCBE van 20 mei 2015 hebben wij toe-
gezegd schriftelijk antwoord te geven op een aantalaan de Begroting 2016 van de

RUD gerelateerde vragen. Daarnaast zijn uw opmerkingen betreffende efficiency,

huisvesting, formatie en hoogte bijdrage vervat in een zienswijze. Deze zienswijze zal
worden ingebracht bijde behandeling van de Begroting 2016 in de vergadering van

het RUD-bestuur.

De Begroting 2016 is afnamegestuurd (output). Dit houdt in dat de bijdrage is ge-

baseerd op het aantal producten dat wordt afgenomen. Dit in tegenstelling tot de

RUD-begrotingen van 2014 en 2015, die uit een vaste bijdrage per deelnemer be-

stonden (inputgestuurd). De uitvoering is onderverdeeld in een 24-tal producten, die

kunnen worden afgenomen. Elk product kent een specifiek aantal te besteden uren

tegen een gemiddeld uurtarief.
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De Drentse Maat is de kwaliteitsnorm waarin is bepaald hoeveel VTH-producten nodig

zijn per Drents WABO-plichtig bedrijf om te voldoen aan deze wetgeving. ln de verga-

dering van het bestuur op 28 juni 2015 wordt formeel pas besloten wat de kwaliteits-

norm (benodigd aantal producten per bedrijf) is. Er zijn drie scenario's van kwaliteits-

normen uitgewerkt. A is het'ambitieniveau', B is het niveau dat nodig is om te voldoen

aan de wetgeving en C is het kritischeondergrensniveau. De Begroting 2016 is ge-

budgetteerd op B-niveau. Het B-niveau is vergelijkbaar met ons VTH-uitvoerings-
niveau van voor 2014 en daarmee in vergelijking met de'ingebrachte capaciteit'
neutraal te noemen.

Ten opzichtevan2014 en 2015 is onze bijdrage in 2016 met€ 136.000,-- verhoogd.

Dit valt te verklaren doordat er met de overheveling van de milieutaken van de pro-

vincies naar de gemeenten ook financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar het

Gemeentefonds zijn overgeheveld. ln Drenthe was ambtelijk becijferd dat de kosten

van de overgehevelde taken in de orde van € 1 miljoen lagen. Voor Drenthe is echter
€ 2 miljoen vanuit het Provinciefonds overgeheveld naar het Gemeentefonds. Dit

verschil wordt nu cijfermatig zichtbaar bij het opzetten van de RUD-begroting op basis

van het aantal af te nemen producten.

De problematiek rondom de overheveling speelt in alle provincies en is het gevolg van

de door het Rijk gehanteerde systematiek. Uit nader overleg tussen het IPO en het

Rijk is gebleken dat dit niet gecorrigeerd gaat worden. Een vergelijkend kostenover-

zicht van voor en na de oprichting van de RUD is opgenomen in de bijlage.

Bij het opstellen van de Begroting 2016 is door enkele gemeenten aangegeven, op

basis van hen moverende redenen, nog niet aan de afnameverplichting behorende bij

het B-niveau te kunnen voldoen. Zijmogen tot 2018 toegroeien naar het B-niveau. Dit

betreft de gemeenten Borger-Odoorn, Coevorden, Hoogeveen, Westerveld en

De Wolden. Ten opzichte van hun bijdrage in 2015 betekent dit respectievelijk een

hogere bijdrage in 2018 van € 142.285,-- (66%), € 36.105,-- (6%), € 129.756,-- (160/0),

€ 13.606,-- (4%) en € 14.426,-- (2o/o).

Het uitgangspunt van de oprichting van de RUD is een eenduidig kwaliteitsniveau van

uitvoering. ln de voorgenomen evaluatie die voor begin 2016 staat gepland, zal meer
inzicht gegeven kunnen worden in de gerealiseerde kwaliteitsverbetering. De uitkomst

van deze evaluatie zullen wij met u delen.

De opmerkingen in de Statencommissie zijn vervat in de onderstaande zienswijze.

Deze zienswijze zal voor 5 juni 201 5 kenbaar worden gemaakt aan het Dagelijks

Bestuur van de RUD ten behoeve van de behandeling van de Begroting 2016 in hun

vergadering op 28 juni 2015.

Zienswijze: de Staten van Drenthe vragen het Dagelijks Bestuur van de RUD:
. om zodanig aandacht aan de formatie te besteden, dat de taken worden uit-

gevoerd in een goede samenwerking en op een efficiënte wijze;

o het efficiencyvraagstuk te belichten rondom de meerdere huisvestingslocaties ten

opzichte van één centrale locatie;
. om de bijdrage per deelnemer te laten corresponderen met de afname.
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Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris

wa.coll

Bijla RUD

voorzitter



Bijlage: overzicht kosten RUD voor en na oprichting

Verdeling kosten RUD voor en na oprichting (uitgesplitst)

Afdeling WH
Lonen (inclusief inhuur)
Overhead 37%
Reis- verblijfkosten
LSM
Bedrijfsvoering

RUD
Bijdrage RUD
Overblijvend team VTH:
Loonkosten (inclusief
inhuur)
Overhead 37%
lnhuur
LSM
Bedrijfsvoering

2012

4.417.844
1.510.344

150.41
63.067
40.119

2013

4.924.880
1.514.158

142.228
80.709
56.610

2014 2015 2016

2.¿146.380* 2.446.380* 2.582.093*

1.007.632 1.044.000 1.044.000

372.824
336.354
119.034
107.745

386.280
423.400
13.000
63.321

386.280
423.400
13.000
63.321

6.181.815 6.718.585 4.389.969 4.376.381 4.512.094

* Verrekend met € 1.997.059,-- lagere Provinciefonds-uitkering (overgeheveld naar

Gemeentefonds).

ln bovenstaand overzicht zijn de kosten in2012 en 2013 van de (voormalige) afdeling

WH afgezet tegen de kosten van de RUD. Omdal er in 2014 een team VTH achter-

blijft, zijn de kosten van dat team opgeteld bij de bijdrage aan de RUD.

Meerjarig is het beeld als volgt:

2012 2013 2014 begroot realisatie 2014 begroot 2015 begroot 2016

6.181.815 6.718.585 6.179.932 4.389.969 4.376.381 4.512.094

Daarnaast zijn eenmalige (oprichtings)kosten gemaakt in de jaren

2012: €147.493,--
2013: €343.429,--
2014: €.307.774,--
2015: € 496.738,-- (raming)

2016: € 315.000,-- via overheveling vanuit Jaarrekening 2014


