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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de als bijlage opgenomen aanbiedingsbrief van de RUD, met als
onderwerp “vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe en gevraagde zienswijze nieuwe
verrekensystematiek”.
2. Als zienswijze te formuleren dat
a. wordt ingestemd met het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020;
b. wordt ingestemd met het besluit tot aanpassing van de deelnemersbijdrage voor 2021;
c. de voorkeur uitgaat naar scenario 1 bij de toepassing van een nieuwe verrekensystematiek
voor de deelnemersbijdrage aan de RUD.
d. scenario 3 wordt beschouwd als een onacceptabel scenario.

Bijlagen:
1. Vastgestelde begroting RUD Drenthe 2021
2. Overzicht ingediende zienswijzen begroting 2021
3. Memo eigenarenoverleg aan het algemeen bestuur inzake uitgangspunten verrekensystematiek RUD
Drenthe
4. Memo eigenarenoverleg aan het ab inzake financiële gevolgen van de verrekensystematiek RUD
Drenthe
5. Memo financiële gevolgen verrekensystematiek RUD Drenthe deelnemersbijdrage 2021
6. Aanbiedingsbrief RUD Drenthe
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1. Inleiding
De verrekensystematiek van de gemeenschappelijke regeling RUD, zoals die door het Algemeen Bestuur
van de RUD op 9 november 2015 is vastgesteld, wordt door de deelnemers niet meer redelijk geacht.
Derhalve zijn er uitgangspunten vastgesteld voor een nieuwe onderlinge verrekensystematiek.
2. Beoogd effect
Met dit voorstel wordt beoogd om de raad een zienswijze te laten formuleren t.a.v. een nieuwe
verrekensystematiek voor de deelnemersbijdrage aan de RUD.
3. Argumenten
1.1 en 2.1 Hiermee wordt invulling gegeven aan het verzoek van de RUD.
In de aanbiedingsbrief wordt, naast de gevraagde zienswijze t.a.v. een nieuwe verrekensystematiek, een
toelichting gegeven op de vastgestelde begroting 2021 van de RUD en de RUD verzoekt om de definitieve
begroting 2021 met deze toelichting ter informatie toe te zenden aan de raden.
De nieuwe verrekensystematiek en de daarop gebaseerde aanpassing van de bevoorschotting 2020 en de
deelnemersbijdrage voor 2021 staat open voor zienswijzen van raden en staten. Ook wordt gevraagd om
een keuze te maken uit één van de drie voorgestelde scenario's voor de verrekening van de
deelnemersbijdragen over 2018 en 2019.
2.2 Het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020 en het besluit tot aanpassing van de
deelnemersbijdrage voor 2021 leiden tot een lagere bijdrage aan de RUD Drenthe.
De bevoorschotting over de jaren 2020 en 2021 vindt plaats op basis van een realistische raming, zoals
die is vastgelegd in het jaarprogramma 2020. Voor de gemeente Emmen betekent dit dat de jaarlijkse
bijdrage aan de RUD Drenthe voor 2020 en 2021 met ca. € 150.000 naar beneden is bijgesteld.
2.3 Scenario 1 is voor wat betreft de verrekening van onze deelnemersbijdrage over 2018 en 2019 het
meest rechtvaardige en gunstige scenario.
In het als bijlage opgenomen memo d.d. 19 juni 2020 zijn de financiële consequenties van de 3
verschillende scenario’s voor alle deelnemers nader uitgewerkt.
Voor alle 3 scenario’s geldt dat de bevoorschotting 2020 en de deelnemersbijdrage voor 2021 conform
het jaarprogramma plaats zal vinden. De verschillen in de scenario’s komen voort uit in de wijze waarop
er wordt omgegaan met de verrekening over de jaren 2018 en 2019.
- Scenario 1 (2018 en 2019 verrekenen o.b.v. oude systematiek) betekent dat wij per saldo over de jaren
2018 en 2019 ca. € 100.000 terug zullen ontvangen. Dit scenario sluit aan op de geldende afspraken in
2018 en 2019 (het betreft immers de oude systematiek) en het is niet logisch om hier met terugwerkende
kracht een andere systematiek op los te laten, waardoor wij met nadelen worden geconfronteerd waar we
niet op hebben kunnen sturen.
- Scenario 2 (2018 en 2019 niet verrekenen) betekent dat wij over 2018 en 2019 niets terug zullen
ontvangen of bij moeten betalen.
- Het meest ongunstige scenario is scenario 3 (2018 en 2019 verrekenen o.b.v. nieuwe systematiek),
omdat wij hier over de jaren 2018 en 2019 ca. € 210.000 zouden moeten bijbetalen. Scenario 3 is voor
ons onacceptabel, omdat wij deze financiële consequenties ten tijde van het opstellen van de
jaarprogramma’s over de jaren 2018 en 2019 niet konden voorzien.
4. Kanttekeningen
2.1 Het uitspreken van een voorkeur voor scenario 1 betekent niet dat scenario 1 ook zal worden
toegepast.
Nadat de zienswijzen van de deelnemers aan de RUD kenbaar zijn gemaakt zal het AB van de RUD een
besluit nemen over de keuze voor één van de drie scenario’s. Het is uiteraard mogelijk dat de keuze wordt
gemaakt voor scenario 2 of 3.
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5. Financiën
De financiële aspecten van scenario 1 zijn bij argument 2.3 vermeld.
6. Uitvoering
Na besluitvorming zal de RUD worden geïnformeerd over de zienswijze van de raad.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 15 september 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout

Gemeente Emmen,
blad 4-4

jaar

stuknr.
Raad

categorie

2020

RA20.0071

B-stuk

agendanr.

stuknr.
B. en W.
20/495

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 september 2020, B&W nummer: 20/495;

besluit:
1.

Kennis te nemen van de als bijlage opgenomen aanbiedingsbrief van de RUD, met als onderwerp
“vastgestelde begroting 2021 RUD Drenthe en gevraagde zienswijze nieuwe
verrekensystematiek”.
2. Als zienswijze te formuleren dat
a. wordt ingestemd met het besluit tot aanpassing van de bevoorschotting voor 2020;
b. wordt ingestemd met het besluit tot aanpassing van de deelnemersbijdrage voor 2021;
c. de voorkeur uitgaat naar scenario 1 bij de toepassing van een nieuwe verrekensystematiek
voor de deelnemersbijdrage aan de RUD.
d. scenario 3 wordt beschouwd als een onacceptabel scenario.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 29 oktober 2020.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

