E-Mailbericht Zaak 110264
-------------------------------------------------------------------------------Van:
Aan:

CC:

Datum: 17-12-2021 om 15:31:58
Onderwerp: begrotingswijziging kosten plan van aanpak ondermijning op 17-12-2021
om 15:31:58
Geachte griffiers,

Hierbij willen wij u informeren over de voortgang van het Plan van Aanpak
Ondermijning en u verzoeken de bijbehorende begrotingswijziging met bijlagen aan
uw raad, algemene vergadering of Provinciale Staten voor te leggen voor
zienswijzen.

Het Algemeen Bestuur is op 30 oktober 2020 door het RIEC geïnformeerd over
ondermijning en zij is geadviseerd om de rol en mogelijke taken vanuit RUD
Zeeland te omschrijven en te borgen. Hierop heeft het AB RUD Zeeland de opdracht
verstrekt om de rol en het takenpakket op het gebied van tegengaan van
ondermijning in een plan van aanpak uiteen te zetten. Op 4 oktober jl. stemde
het AB in met het Plan van Aanpak Ondermijning inclusief de opdracht om de
procedure van begrotingswijziging te starten.

Het Dagelijks Bestuur RUD Zeeland heeft op 16 december:
a)
ingestemd met het voorstel om de 4e begrotingswijziging al vóór de
begeleidingscommissie voor zienswijze voor te leggen aan de deelnemers (week 50
tot en met 28 februari 2022);
b)
de begeleidingscommissie d.d. 11 januari 2022 advies vragen over de
4e begrotingswijziging en vervolgens dit advies na te zenden aan het dagelijks
bestuur en de deelnemers. Op verzoek van het DB wordt de commissie gevraagd of
het mogelijk is dat zij eerder dan 11 januari 2022 hun advies uitbrengen.
c)
Instemmen met de planning inhoudende een extra DB vergadering op 28
februari 2022 en de verplaatsing van de AB vergadering van 28 februari naar 7
maart 2022.

Toelichting inhoud
Door bovengenoemd voorstel wijzigt de bijdrage van de deelnemers en worden de
raden van de deelnemers in de gelegenheid gesteld om (concept)zienswijzen in te
dienen op de 4e begrotingswijziging 2022. De periode hiervoor loopt vanaf 17
december 2021 tot 28 februari 2022 met het verzoek om de conceptzienswijze
uiterlijk 21 februari aan ons te mailen (post@rud-zeeland.nl <mailto:post@rudzeeland.nl>
De 4e begrotingswijziging 2022 bevat de uitwerking van de kosten voor 2022 en
structureel voor 2023 en verder behorend bij het Plan van Aanpak Ondermijning.
De hierin geplande werkzaamheden zijn door het AB d.d. 4 oktober jl. vastgesteld
op 3,5 fte en overgenomen in deze begrotingswijziging.

Toelichting proces
Indachtig de nadrukkelijke wens van het huidige AB om RUD Zeeland zo spoedig
mogelijk een volwaardige speler te laten zijn in de aanpak van ondermijning,
ligt het sterk voor de hand om het huidige AB ook te laten beslissen over deze
begrotingswijziging inzake het Plan van Aanpak Ondermijning.
Deze ambitie vergt wel een flinke aanpassing van de gebruikelijke procedures.
Niettemin is het DB in voornoemd besluit akkoord gegaan met onderstaande
planning:

-

11 januari 2022 begeleidingscommissie

deelnemers

14 januari 2022 nazending advies begeleidingscommissie naar de

-

21 februari 2022 datum indiening conceptzienswijze

28 februari 2022 uiterste inzenddatum voor het indienen van
definitieve zienswijzen op de mutaties (= 10 weken termijn zienswijze, inclusief
kerstvakantie).
28 februari 2022 behandeling in het dagelijks bestuur (extra
vergadering) van de mutaties inclusief de daarop ingediende zienswijzen
(mondelinge toelichting).
-

1 maart 2022 versturen stukken naar algemeen bestuur

7 maart 2022 (verschoven vergadering van 28 februari 2022)
behandeling in het algemeen bestuur van de mutaties inclusief de daarop
ingediende zienswijzen.

Direct na het positieve AB-besluit d.d. 7 maart 2022 starten wij met de
aanstellingsprocedure van de taakaccenthouder Ondermijning. Wij verwachten dat
de taakaccenthouder uiterlijk in het derde kwartaal 2022 kan starten met het
verder uitwerken van het plan van aanpak in een implementatieplan en vervolgens
de uitvoering daarvan.

Wij realiseren ons dat bovenstaand proces sterk afwijkt van de gebruikelijke
gang van zaken maar vertrouwen op uw medewerking (met name de behandeling van de
eventuele zienswijze in uw raad in februari 2022) zodat wij als RUD Zeeland zo
spoedig mogelijk ondermijning in Zeeland nog beter kunnen tegengaan!

Met vriendelijke groet,

Anton van Leeuwen,
Directeur RUD Zeeland

Postbus 35
4530 AA Terneuzen
0651205667

www.rud-zeeland.nl <http://scanmail.trustwave.com/?c=21408&d=pZ84T6Rwde_nCLgB7v9w_oBNRpOY3eHB1ZQrIAdzw&u=http%3a%2f%2fwww%2erud-zeeland%2enl
%2f>
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