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Paraaf: 
 

Bespreken 

        

 
Onderwerp 

Voorjaarsrapportage 2018 en financiële stukken RUD 
 

 
Samenvatting 

In de vergadering van 9 juli 2018 heeft het AB van de RUD kennis genomen van de 
voorjaarsrapportage en de financiële stukken 2018/2019 vastgesteld. De stukken zijn op 20 juli naar 
ons toegestuurd, met het verzoek ze door te sturen naar de raad. 
 
 
 
 

 
Voorstel 

1 In te stemmen met de rapportage en de begeleidende brief; 
2 kennis te nemen van de financiële stukken; 
3 In te stemmen met de conceptbrief aan de Raad; 
4 Bijgevoegde stukken ter informatie door te sturen naar de Raad. 
 

 
Besluit: 
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TOELICHTING B&W-ADVIES 
 
1. Onderwerp 
 
Voorjaarsrapportage 2018 en financiële stukken RUD 
 
2. Voorstel 
 
1 In te stemmen met de rapportage en de begeleidende brief; 
2 kennis te nemen van de financiële stukken 
3 In te stemmen met de conceptbrief aan de Raad 
4 Bijgevoegde stukken ter informatie door te sturen naar de Raad 
 
3. Inleiding en perspectief 
 
De RUD rapporteert meerdere keren per jaar over de voortgang van haar werkzaamheden. Eind mei ontvingen 
wij de cijfers van het eerste kwartaal. Op 20 juli 2018 ontvingen wij de cijfers over de eerste vijf maanden.  
 
4. Argumenten 
 

1.1 Gemeente blijft verantwoordelijk voor de milieutaken 
Hoewel de uitvoering van de milieutaken is overgedragen aan de RUD, blijft de verantwoordelijkheid hiervoor bij 
de gemeente. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven van de voortgang van de werkzaamheden. 
 

2.1 Er zijn zienswijzen ingediend tegen de conceptbegrotingen 
Eerder dit jaar zijn de conceptbegrotingswijziging 2018 en de conceptbegroting 2019 gepresenteerd aan de 
deelnemers van de RUD. Uw college heeft de Raad geadviseerd zienswijzen in te dienen. De Raad heeft daar 
op 19 juni mee ingestemd. 
 

3.1 Een korte toelichting is gewenst 

In de begeleidende brief geeft de RUD al een ruime uitleg aan de onderliggende stukken. Het is echter goed om 
ook kort aan te geven wat de meer recente stand van zaken is.  
 

4.1 Raad heeft budget- en informatierecht 
Hetgeen onder 2 staat geldt ook voor de toezending aan de Raad. Het budget wordt door de Raad beschikbaar 
gesteld. Het is goed om haar op de hoogte te houden van de vorderingen van de RUD. 
 

3. Kanttekeningen 
 

1.1 Een deel van de productie blijft achter 
In de eerste kwartaalrapportage bleek dat een deel van de productie, met name bij toezicht, achterbleef op de 
planning. Toen maakten wij al melding van maatregelen die door het bestuur van de RUD zijn afgekondigd. Dat 
was medio mei. Aard en omvang van de maatregelen zijn uitgelegd in de rapportage.  
 
Het effect van de maatregelen is nog niet zichtbaar in deze rapportage, die loopt tot en met mei van dit jaar. 
Overigens zien we in de tussentijdse cijferrapportages een stijgende lijn. Het is afwachten welke impact de 
vakantieperiode heeft. 
 

1.2 Percentage uren Niet Drentse Maat blijft ver achter 
De geleverde uren voor de Niet Drentse Maat producten staat in het cijferoverzicht op 25,5%. Daarmee blijven 
we ruim 15% achter op het gemiddelde. Het gaat hier echter om een vraaggerichte productie.  
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4. Advies 
 

Financiën Ja                Nee  

 
Akkoord 
 

 

Juridische Zaken Ja              Nee  

 
 

HRM Ja              Nee  
 
 

Communicatie Ja              Nee  

 
 

Derden Ja              Nee  

 
 

 
5. Uitvoering 

 
Na besluitvorming kunnen de stukken doorgestuurd worden aan de Griffie 
 

6. Besloten behandelen 
Nvt 
 
 

7. Bijlage(n) 
 
1 Brief RUD 
2 Voorjaarsrapportage 
3 Begrotingswijziging 2018 
4 Begroting 2019 
5 Detailinformatie productie 
6 Overzicht zienswijzen Raden en Staten 
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Handtekening adviseur 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
 
R. Mienstra 
 


