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Onderwerp: Financiële situatie RUD Drenthe 

Geachte voorzitter/leden, 

Op 19 juni 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de RUD Drenthe ons per brief (bijlage 

1) geïnformeerd over de concept-Voorjaarsnota 2017, waarin een verwacht tekort van

€ 450.000,-- is opgenomen. Hierover heeft gedeputeerde Bijl u in de commissie Om

gevingsbeleid van 21 juni 2017 mondeling geïnformeerd.

Het verwachte tekort staat haaks op de in het Jaarverslag & de Jaarrekening 2016 en 

de Ontwerp-Programmabegroting 2018 door de RUD verwachte financiële resultaten: 

een (beperkt) positief resultaat voor 2017 en een sluitende meerjarenbegroting voor 

de periode 2017-2020. Het Jaarverslag & de Jaarrekening 2016 en de Ontwerp

Programmabegroting 2018 zijn op 10 april 2017 door het Dagelijks Bestuur van de 

RUD vastgesteld. In de Statencommissie Omgevingsbeleid van 10 mei 2017 heeft de 

inhoudelijke behandeling hiervan plaatsgevonden. 

De vraag ligt nu voor waarom de RUD nu pas de geconstateerde verslechtering van 

de financiële vooruitzichten heeft gesignaleerd. Wij hadden liever gezien dat wij u 

hierover bij de commissiebehandeling van de Jaarstukken 2016 en de Begroting 2018 

op 10 mei 2017 hadden kunnen informeren. De verklaring hiervoor is dat de RUD 

weliswaar in voornoemde financiële stukken de financiële risico's heeft benoemd, 

maar die niet op geld heeft gezet. Hiervoor voert de RUD als reden aan dat de finan

ciële effecten op het moment van vaststellen van de Ontwerp-Programmabegroting 

nog niet bepaald konden worden. 
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In de brief van 19 juni 2017 benoemt de RUD als mogelijke oorzaak van het verwach

te tekort dat nog niet is voldaan aan de randvoorwaarden voor het realiseren van de 

oplegde efficiencykorting aan de RUD (het digitaal aanleveren van dossiers en imple

mentatie van het zaaksysteem Leefomgevingssysteem (LOS)). 

Op maandag 26 juni is het Dagelijks Bestuur van de RUD opnieuw bijeengekomen. 

Daar is afgesproken dat de RUD nu eerst een gedegen analyse van de onderliggende 

oorzaken van het tekort laat opstellen. Op basis daarvan maakt de RUD een Najaars

rapportage met een plan van aanpak en een bijgestelde financiële meerjarenprogno

se. De concept-Voorjaarsnota zal verder niet in procedure worden gebracht. De Na

jaarsrapportage zal ter kennisname aan uw Staten worden voorgelegd. De bijbeho

rende te verwachten begrotingswijziging krijgt u vervolgens voor een zienswijze voor

gelegd. De planning is erop gericht om de Najaarsrapportage en de begrotingswijzi

ging voorafgaand aan de behandeling van de provinciale begroting gereed te hebben. 

In bijgevoegde brief (bijlage 2) van het Dagelijks Bestuur kunt u meer lezen over het 

vervolgproces. 

In het najaar kunt u ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst tegemoet 

zien. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

, secretaris 

Bijlage 1: Brief Dagelijks Bestuur RUD Drenthe van 19 juni 2017 

Bijlage 2: Brief Dagelijks Bestuur RUD Drenthe van 27 juni 2017 
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Vooraankondiging voorjaarsnota 2017 RUD Drenthe 

Geachte ab-leden en colleges, 

Van de directie van de RUD Drenthe ontvingen wij een vooraankondiging van de voorjaarsnota 2017. Die 

informatie vanuit de directie geeft ons aanleiding u - vooruitlopend op de formele behandelingsprocedure van 

de voorjaarsnota - alvast op hoofdlijnen te informeren over de financiële effecten die daaruit voortvloeien. 

De directie van de RUD Drenthe heeft geconstateerd, dat de risico's die al zijn verwoord in de jaarstukken 

2016 en in de begroting 2018, zich daadwerkelijk voordoen. De voorjaarsnota van de RUD Drenthe geeft aan 
dat de uitvoering van het jaarprogramma 2017 en de doorontwikkeling van de organisatie niet haalbaar is 

binnen de begroting 2017. Op basis van de rapportages geeft de voorjaarsnota 2017 het beeld van een tekort 
van€ 450.000,- waarbij nog geen rekening is gehouden met de kosten voor de doorontwikkeling van de 

organisatie. De verwachting is dat dit tekort nog verder zal oplopen. 

Dit hangt o.m. samen met het gegeven, dat de randvoorwaarden waaronder de tweede tranche van 
10% korting op de RUD Drenthe mogelijk zou moeten zijn, niet of nog maar beperkt zijn ingevuld. Als 

belangrijke randvoorwaarden waren aangegeven 100% digitale aanlevering van de documenten en een goed 
werkend zaaksysteem. Aan beide randvoorwaarden is nog niet voldaan. 

Bovenstaande zal bij de voorjaarsnota in ieder geval leiden tot een voorstel tot een wijziging van de begroting 

2017. 
In verband met de mogelijke effecten voor de komende jaren, hebben wij de directie van de RUD Drenthe 

gevraagd om een nadere analyse van de achterliggende oorzaken en - op grond daarvan - een gedegen plan 

van aanpak. Immers, het niet of nog maar beperkt hebben kunnen invullen van de randvoorwaarden voor de 

tweede tranche bezuiniging op de RUD Drenthe kan, zonder verdere bijsturing, gevolgen hebben voor de jaren 

na 2017. Dit plan van aanpak zou in het komende najaar beschikbaar moeten zijn. 

De voorjaarsnota staat geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2017. 

Op dit moment is de zienswijzeprocedure rondom de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 e.v. van de 

RUD Drenthe in uw raden of staten geagendeerd of al afgerond. Dit gaf ons aanleiding u deze informatie 
nadrukkelijk in een separate brief voor te leggen. Immers, de voorjaarsnota 2017 geeft een voortschrijdend 

financieel inzicht met financiële consequenties voor de verschillende deelnemers. 

Met deze informatie menen wij u voor dit moment voldoen hebben geïnformeerd. 
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Vervolg op de vooraankondiging van het begrotingstekort bij de RUD Drenthe 
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In vervolg op de brief van 19 juni met kenmerk 201700335 met de vooraankondiging van de concept

voorjaarsrapportage van de RUD Drenthe, schetsen wij u hierbij het vervolgproces. Eén en ander zal nader 

worden geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli aanstaande. 

Combinatie met lopende zienswijze-procedure verwarrend 
De aankondiging van de concept-voorjaarsrapportage is tijdens de zienswijze-procedure over de begroting 
2018 gedaan. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor verwarring zorgt. Zeker nu een aantal gemeenteraden 
voor, of zelfs tegelijk met de behandeling van de zienswijze werd geconfronteerd met een dreigend tekort op 
de voorliggende begroting 2018. Tegen deze achtergrond betreuren wij als directie en dagelijks bestuur het 

verstorende effect van deze combinatie van procedures. 

Wij hebben net als in voorgaande jaren onze gebruikelijke P&C-cyclus gevolgd. In die P&C-cyclus wordt 
jaarlijks de begroting vanaf medio april voor zienswijzen vanuit de raden en staten in procedure gebracht. In 
mei-juni wordt vervolgens op basis van de eerste vier maanden van het jaar de concept-voorjaarsrapportage 

opgesteld. Deze rapportage wordt daarna eind juni ter behandeling in de juli-vergadering aan het algemeen 
bestuur voorgelegd. In voorgaande jaren hebben deze procedures elkaar niet doorkruist. Dat is recent wel 

gebeurd. Toen wij zicht kregen op de omvang van het tekort van 450.000 euro in de concept

voorjaarsrapportage hebben we er voor gekozen dat actief te communiceren met de colleges, zodat deze ook, 

desgewenst, hun raden of staten zouden kunnen informeren. 

Persberichten 

Naar aanleiding van de mededelingen in openbare raden- en staten vergaderingen is door de pers aandacht 

besteed aan het bij de RUD Drenthe ontstane tekort. Directie en dagelijks bestuur hechten eraan te 
benadrukken dat er alle begrip is voor de ontstane verwarring en irritatie. De timing en het verrassingseffect 
is ongelukkig en geeft alle aanleiding voor kritische vragen en opmerkingen, ongeacht de hoogte van het 
financiële effect per deelnemer. 

Onverwacht tekort 

De vooraankondiging van de concept-voorjaarsrapportage bevatte een onverwacht tekort van circa 450.000 
euro op de lopende begroting met mogelijk meerjarige effecten. Wij realiseren ons dat het tekort haaks lijkt 
te staan op de sluitende meerjarenbegroting 2018 e.v. die de afgelopen maanden voor zienswijzen aan uw 
raden en staten is voorgelegd. 
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Hoewel wij in de risicoparagraaf van de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 melding maakten van risico's 

die nu op geld zijn gezet, zijn wij er onvoldoende in geslaagd om de ernst van de gesignaleerde risico's over 

het voetlicht te brengen. Wij hebben kritisch naar dit proces gekeken en komen tot de slotsom dat het 
noodzakelijk is de P&C-cyclus anders in te richten om de procedure van de voorjaarsrapportage en die van de 

begroting zodanig op elkaar af te stemmen, dat de informatie uit de voorjaarsrapportage kan worden 
betrokken bij de behandeling van de begroting van het volgende jaar. 

Nadere analyse van het tekort noodzakelijk 
In de concept-voorjaarsrapportage werd onderbouwd hoe het tekort voor het lopende boekjaar 2017 is 

ontstaan. De kernboodschap van de directie is dat de bezuinigingen te omvangrijk zijn geweest en bovendien 
te vroeg zijn gekomen. Met de kennis van nu is de conclusie dat er nog diverse zaken in de basis op orde 

moeten worden gebracht Pas dan ontstaat een reële kans dat de gewenste efficiency ook daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd. 

De ontstane situatie vraagt om concrete acties. Het dagelijks bestuur steunt de wens van de directie om te 

komen tot een grondig:: nadere analyse en een plan van aanpak. Bij najaarsrapportag:: zal het plan van 

aanpak en een bijgestelde meerjarenprognose worden voorgelegd. 

Op voorstel van de directie wordt externe deskundigheid ingeschakeld om een deel van de nadere analyse uit 

te voeren. Uiteraard zullen de ambtelijke eigenaren, de accounthouders en de raad van opdrachtgevers 

betrokken worden bij de voorbereiding daarvan. Het dagelijks bestuur zal frequent bijeen komen om de 
voortgang van dit proces op de voet te kunnen volgen. 

Vooruitlopend op de nadere analyse en het plan van aanpak kiest het dagelijks bestuur er voor om de concept

voorjaarsrapportage niet in procedure te brengen, maar in plaats daarvan een najaarsrapportage op te stellen, 

met daarbij de gevraagde analyse en een gedegen plan van aanpak. 

In deze analyse zullen de volgende onderdelen nader worden uitgewerkt: 
Een analyse van het tekort voor 2017 (wat is het probleem?) 
Een overzicht van maatregelen waarmee het tekort voor 2017 kan worden beperkt of voorkomen en 
de effecten daarvan 

Een meerjarenprognose voor de financiële effecten (welke kosten zijn ermee gemoeid) 
Een opzet voor de analyse van de risico's en de beheersmaatregelen die daarbij mogelijk zijn (in welke 
mate kunnen we het probleem structureel oplossen?) 

Het spreekt voor zich dat de directie ook onderzoekt welke bijsturingsmogelijkheden er lopende het jaar 2017 

nog zijn, zowel in de bedrijfsvoering, als in de productie. Als daar concrete voorstellen uit komen, legt het 
dagelijks bestuur deze voor aan het algemeen bestuur. 

Vervolgstappen 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli a.s. wordt dit onderwerp geagendeerd. 
Met deze brief hopen wij u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Voor meer informatie over de 

inhoud van deze brief of het voorgestelde proces kunt u contact opnemen met de directeur van de RUD 

Drenthe, Marjan Heidekamp, of met de voorzitter van het dagelijks- en algemeen bestuur, 

Maurice Hoogeveen. 

M. Hoogeveen,

Voorzitter

r van de RUD Drenthe, 

Afschrift: Leden Eigenarenoverleg en MT RUD Drenthe 
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