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Onderwerp: lnformatie naar aanleiding van Algemeen Bestuur RUD Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

Deze brief heeft als doel u te informeren over een genomen besluit in de vergadering

van het Algemeen Bestuur RUD van 24 november 2O14.ln deze vergadering lag het

voorstel voor om in de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling een waarborg-

bepaling (artikel 26, zevende lid) toe te voegen.

Om gebruik te kunnen maken van kredietfaciliteíten van de huisbankier NV Bank

Nederlandse Gemeenten (BNG), was het opnemen van deze waarborgbepaling
gevraagd door de RUD Drenthe.

Op 26 september 2014 zijn uw Staten geadviseerd om niet in te stemmen met het

wijzigingsvoorstel. Uw staten hebben dit advies in de Statenvergadering van

12 november 2014 overgenomen.

Gedeputeerde Van de Boer heeft in de Algemeen Bestuur RUD-vergadering van

24 november 2O14 het provinciale standpunt verdedigd, onder aanvoering van het

argument dat de wijziging afwijkt van het provinciaal Financieringsstatuut. Dit heeft

echter niet tot andere besluitvorming geleid. Het voorstel is met twaalf stemmen

voor en één stem tegen aangenomen. Met het aannemen van deze wijziging is een

afwijking ontstaan in beleid van het Financieringsstatuut van de provincie.

ln de praktijk resulteert deze wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD in

dat deelnemers van de gemeenschappelijke regeling de tijdige en volledige betaling

van rente, aflossing, boete en kosten van gesloten en af te sluiten kort- en lang-

lopende leningen, leasecontracten en rekening-courantovereenkomsten zullen waar-

borgen.
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Hiervoor geldt dat voor investeringen/exploitatie-uitgaven groter dan € 100.000,- in de

loop van het begrotingsjaar die niet in de Begroting zijn opgenomen, de directeur

voorafgaande aan het aangaan van verplichting een investering/exploitatievoorstel en

met inachtneming van artikel 25, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling,

voor het autoriseren van een investering aan het Dagelijks Bestuur voorlegt.

Wij willen u erop attenderen dat de aanpassingen in het kader van de wijziging van de

Wet Gemeenschappelijke Regeling u naar verwachting een versterkt handvat biedt

voor uw kaderstellende en controlerende taak ten aanzien van de RUD Drenthe en

Gemeenschappelijke Regelingen in het algemeen. Het jaar 2015 geldt als overgangs-
jaar voor deze wetswijziging. Vanzelfsprekend zullen wij u nader informeren over de

uitwerking van de aanpassingen die op de RUD Drenthe van toepassing zijn, zodra

deze beschikbaar is.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend

Gedep Staten van Drenthe,

, secretaris

wa.coll


