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Datum 31 mei 2021

Onderwerp
Jaarstukken 2020 Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD)

Wij willen
Een bijdrage leveren aan een goede en veilige woon- leefomgeving in de gemeente De 
Wolden.

Wij besluiten
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 RUD.
2. Akkoord te gaan met de voorgestelde extra bijdrage van het exploitatietekort middels 

een extra bijdrage van € 4.430.
3. De jaarstukken 2020 RUD ter kennisgeving door te sturen naar de raad.

Want
1.1 De activiteiten die de RUD heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn 

ingezet worden hiermee inzichtelijk gemaakt
De Covid-19 pandemie maakte het jaar 2020 een ander jaar dan voorheen. 
Ondanks deze coronacrisis heeft de RUD ten aanzien van de gerealiseerde 
productieve uren 100% (inclusief administratieve uren t.b.v. het primaire proces) 
van de geplande aantal uren daadwerkelijk gerealiseerd. De urenbesteding op 
individueel niveau voor De Wolden bedraagt voor de Drentse Maat 98% en voor 
de Niet-Drentse Maat 82%. De totaal gerealiseerde productieve uren komt 
hiermee op 93% voor De Wolden (dit is inclusief administratieve uren t.b.v. het 
primaire proces).

In 2020 is voor het reguliere toezicht overgegaan van frequentie gericht naar 
risicogericht toezicht. Door te controleren bij geprioriteerde branches heeft dit een 
relatief groot aandeel overtredingen opgeleverd met (hoge) risico's voor het 
milieu, hiertegen heeft de RUD handhavend opgetreden. Doordat er als gevolg 
van de coronamaatregelen bij vergunningverlening sprake was van minder 
aanvragen en meldingen kon door de RUD extra worden ingezet op de verplichte 
actualisatie van vergunningen. De coronacrisis had geen invloed op de 
bodemactiviteiten binnen Drenthe. Het aantal meldingen Besluit bodemkwaliteit 
kwamen hoger uit dan geraamd. Dit heeft ook geresulteerd in meer gepleegde 
inzet vanuit bodemtoezicht.

Het ziekteverzuim bedroeg in 2020 gemiddeld 8,87%, daar waar in de planning en 
de begroting met 8% was gerekend. Het hoge ziekteverzuim wordt voornamelijk 
veroorzaakt door langdurige ernstige ziekte. 

Daarnaast is in 2020 uitvoering gegeven aan het ontwikkelprogramma.
Het zaaksysteem LOS inclusief het benodigde functioneel beheer is op orde 
gebracht. Het locatiebestand (inrichtingen/bedrijvenbestand) is op orde gebracht 
en gevuld met 99% wat betreft de echt noodzakelijke informatie. Verdere 
doorontwikkeling en verbeterslagen van de risico matrix t.b.v. het risicogericht 

Burgemeester en wethouders



Pagina 2 van 3

toezicht. De aanvullende middelen die de RUD heeft ontvangen voor het 
ontwikkelprogramma zijn nog niet volledig benut. Naar schatting is er nog 
€ 250.000 over van het totaal beschikbare budget van € 1.700.000. Deze 
middelen worden ingezet voor de opgaven in 2021.

Het begrotingsjaar 2020 is afgesloten met een negatief resultaat van 
€ 82K. Dit bedrag is wat hoger dan het geprognotiseerde tekort van 
€ 50K dat was opgenomen in de najaarsrapportage. Als gevolg hiervan is er 
sprake van een negatieve algemene reserve van € 67K. Oorzaken van het tekort 
zijn onder andere hogere personeelslasten dan begroot. Dit is het gevolg van 
hogere kosten voor de inhuur van personeel om aan de benodigde inzet voor het 
jaarprogramma, de aanvullende projecten en het Ontwikkelprogramma te kunnen 
voldoen. Ongeveer de helft van het exploitatietekort betreffen extra kosten als 
gevolg van de Covid-19 maatregelen. De extra uitgaven hebben betrekking op het 
volgende: bureaustoelen, meerkosten ICT, zoom-licenties, officebooking en 
thuiswerkvergoeding.

Verder is door de accountant een controleverklaring afgegeven met een 
goedkeurende strekking voor zowel het aspect getrouwheid als voor het aspect 
rechtmatigheid.

Tot slot wordt over 2020 verrekend volgens de nieuwe verrekensystematiek. 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 november 2020 is een 
nieuwe verrekensystematiek vastgesteld. Volgens deze nieuwe 
verrekensystematiek vindt de eerste verrekening tussen de deelnemers plaats bij 
het vaststellen van de jaarrekening. In de jaarrekening is hiervoor een overzicht 
opgenomen waarin per deelnemer het verschil tussen geprogrammeerde uren en 
gerealiseerde uren is weergegeven. Dit betekent voor De Wolden een te 
ontvangen bedrag van € 51.850.

2.1 Het exploitatietekort kan niet worden opgevangen binnen de financiële ruimte van 
de RUD
Als gevolg van het negatief jaarresultaat is er sprake van een negatieve algemene 
reserve van € 67K. De financiële middelen binnen de RUD zijn niet meer 
toereikend om het exploitatietekort van 82K te kunnen opvangen. Artikel 27 lid 7 
van de Gemeenschappelijke Regeling geeft aan dat bij een negatief 
exploitatiesaldo, en er een ontoereikende algemene reserve is om dit saldo op te 
vangen, het algemeen bestuur een plan vaststelt dat gericht is op het afbouwen 
en/of dekken van het nadelig exploitatiesaldo. Het plan wordt niet eerder 
vastgesteld dan nadat de colleges van de gemeenten en gedeputeerde staten 
gedurende een termijn van acht weken in de gelegenheid zijn gesteld om hun 
mening ten aanzien van het plan naar voren te brengen. Omdat sprake is van een 
negatieve algemene reserve heeft het algemeen bestuur het voornemen om het 
exploitatietekort te laten financieren door de deelnemers en het te verdelen op 
basis van de gehanteerde verdeelsleutel. Op basis van deze verdeling betekent dit 
voor De Wolden een extra bijdrage van € 4.430.

3.1 Dan is de raad geïnformeerd  
De raad wordt op deze wijze betrokken bij de activiteiten die de RUD in 2020 
heeft uitgevoerd en de middelen die daarvoor zijn ingezet. 

Maar
1.1 Er zijn nog wel aandachtspunten

In 2020 zijn verdere stappen gezet ten behoeve van een stabiele 
organisatiestructuur maar extra inhuur van personeel, het moeilijk werven van 
gekwalificeerd personeel en het hoge ziekteverzuim in de organisatie blijven 
daarbij belangrijke aandachtspunten. De huidige wijze van urenregistratie vraagt 
om een wijziging ten behoeve van transparantie en sturingsmogelijkheden. Ook 
de hogere inzet voor administratieve ondersteuning behorend bij het primaire 
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proces vraagt om grip en inzicht te krijgen op deze ureninzet. Een goede 
managementsturing is en blijft daarbij van groot belang. 

2.1 Dit betekent een extra financiële deelnemersbijdrage.
Als het tekort niet wordt gedekt komt de RUD in financiële problemen.

Achtergrond
De RUD is een gemeenschappelijke regeling (GR) opgericht door de Drentse gemeenten 
en de provincie Drenthe. Op grond van art. 26 van de Gemeenschappelijke Regeling 
dient het dagelijks bestuur de voorlopige jaarrekening over 2020 voor 15 april ter 
voorlopige vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur en aan provinciale staten 
en de raden van de deelnemers. De jaarrekening dient binnen twee weken na vaststelling 
in het algemeen bestuur, maar in ieder geval voor 15 juli aangeboden te worden aan het 
ministerie BZK.

De financiële gevolgen zijn 
Er is sprake van een extra bijdrage van € 4.430 voor De Wolden, gebaseerd op de 
gehanteerde verdeelsleutel, ter dekking van het exploitatietekort.
De helft van dit bedrag is een rechtstreeks gevolg van de Covid-19 pandemie. Binnen de 
gemeentelijke organisatie is een inventarisatie gemaakt (inclusief de gemeenschappelijke 
regelingen) van extra gemaakte kosten als direct gevolg van Covid-19. Het Rijk heeft 
onlangs via het gemeentefonds hiervoor een compensatie bijdrage uitgekeerd. Hiermee 
kan een deel van de huidige extra bijdrage worden gecompenseerd.

Daarnaast vindt vanaf 2020 tussen deelnemers van de RUD onderling verrekening plaats 
volgens de nieuwe vastgestelde verrekensystematiek. Dit betekent voor De Wolden een 
teruggave van € 51.850 over het jaar 2020.  

Alternatieven
Met het niet financieren van het exploitatietekort door de deelnemers komt de RUD in 
financiële problemen.

Bijlagen
- Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 RUD
- Jaarstukken 2020 RUD
- Accountantsverslag 2020 
- Controleverklaring 2020
- Individueel jaarverslag De Wolden 2020 RUD 


