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Raadsvoorstel

1. Inleiding
De conceptbegroting 2015 van de RUD is bekend. Voor de continuering van de bedrijfsvoering
van de RUD is het van belang om deze vast te stellen. Daarnaast is er een ontwerpbesluit voor
een technische aanpassing in de Gemeenschappelijke regeling van de RUD.
2. Gevraagde beslissing (advies)
1. Instemmen met de conceptbegroting 2015;
2. Instemmen met het ontwerpbesluit voor een aanpassing in de Gemeenschappelijke Regeling.
3. Beoogd effect
De RUD kan de bedrijfsvoering in 2015 doorzetten.
De RUD kan een overeenkomst sluiten met de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) voor
kredietfaciliteiten
4.
Argumenten
De RUD is in januari 2014 van start gegaan en is een gemeenschappelijke regeling. Door de
vaststelling van de begroting kan de RUD in 2015 haar taken voortzetten. Er is voldoende
vertrouwen in de RUD dat zij dit op een goede wijze doet.
De RUD wil graag beschikken over de kredietfaciliteiten bij de BNG. Hiervoor is er slechts een
technische aanpassing van de GR noodzakelijk. Het is ook begrijpelijk dat de RUD gebruik wil
maken van de kredietfaciliteiten om de geldstromen verder te optimaliseren.
De conceptbegroting zoals deze door de RUD wordt voorgesteld is in een vroeg stadium
opgesteld. Dit wil zeggen al twee maanden na de daadwerkelijke start van de RUD. Hiermee zijn
er nog geen ervaringscijfers bekend welke een toetsende werking kunnen hebben op de
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begroting. Gezien het te verwachten negatieve resultaat in 2014 en 2015 behelst dit een extra
risico. De doorkijk naar de meerjarenbegroting (t/m 2018) is financieel gezien hierdoor ook
summier. Dit geldt ook voor het dekkingsplan voor de negatieve reserve. Door echter de goede
wijze van communicatie met de RUD, de diverse overlegorganen en managementinformatie is
er voldoende vertrouwen in de RUD, dat deze de bedrijfsvoering conform de begroting kan
uitvoeren.
Wel heeft de RUD zichzelf forse taakstellingen opgelegd op het gebied van de reiskosten en het
niet indexeren van de personeelskosten. De uitvoering hiervan zal nauwlettend gevolgd worden.
De vastgestelde basisbijdrage blijft ook in 2015 van kracht en ondanks de risico’s is er niet de
verwachten dat er aanspraak gedaan zal worden op een extra bijdrage.
De ontwerpwijziging komt door de toevoeging in artikel 26 onvoldoende duidelijk naar voren.
Gezien de gezamenlijke aansprakelijkheid voor de RUD zou het een optie kunnen zijn om een
apart artikel hiervoor op te nemen in het reglement. De strekking van de toevoeging zou hierdoor
echter niet veranderen.
5.
Aanpak – uitvoering - communicatie
Na goedkeuring door uw college, wordt dit voorstel doorgestuurd aan de raadscommissie
Bestuur & Middelen. Conform de gebruikelijke aanpak bij Gemeenschappelijke Regelingen,
wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken voor vaststelling van de
begroting door het Algemeen bestuur.
Eventuele opmerkingen van de raadscommissie worden schriftelijk gecommuniceerd aan het
Algemeen bestuur van de RUD.
6.
Financiën (kosten, baten, dekking)
De basisbijdrage voor de RUD in 2015 is al opgenomen in de begroting en daarmee beschikbaar.
Vanaf 1 januari 2014 zijn er een aantal taken van het Rijk gedecentraliseerd aan de gemeenten.
Deze taken werden voorheen uitgevoerd door de provincie/RUD in oprichting . De hiervoor
bestemde gelden zijn ook overgegaan naar de gemeenten en dienen over te gaan naar de RUD.
Bij de eerste Bestuursrapportage 2014 is hier een voorstel voor gedaan. Bij de herverdeling van
deze middelen is er een nadelig effect ontstaan. Deze herverdeling heeft als gevolg dat de
bijdrage voor aan de RUD € 1552 hoger zal zijn. Dit is verwerkt in de aanvraag voor de eerste
Bestuursrapportage.
In de begroting van de RUD is de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Westerveld vastgesteld op
€ 288.485. (6.09.03.02-42.003).
De correctie voor de gedecentraliseerde taken is € 36.364 ( 34.812 + 1552 (herverdeeleffect))
De nieuwe bijdrage wordt dan € 324.849, onderverdeeld in 12 maandelijkse termijnen.

7.
Bijlagen (indien van toepassing)
Begroting RUD 2014
Ontwerpbesluit eerste wijziging GR RUD Drenthe
Burgemeester en wethouders,

de secretaris,
N.L.J.J. Dusink

de burgemeester,
H. Jager
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