begeleidingscommissie
datum
onderwerp

20 januari 2022
ontwerp-begroting RUD-Zeeland 2023

aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zeeland
p/a Postbus 35
4530 AA TERNEUZEN
Geacht bestuur,
De begeleidingscommissie heeft op 11 januari 2022 de ontwerp-begroting 2023 van de RUD
Zeeland beoordeeld. In het ontwerp is het huidige beleid voor 2023 voortgezet en wordt een
duidelijk beeld gegeven van de voorgenomen acties en bijbehorende kaders.
De begeleidingscommissie heeft de ambtelijke vertegenwoordigers van de RUD Zeeland
verder een aantal tekstuele verbetersuggesties gegeven. Zonder tegenbericht gaat de
begeleidingscommissie er van uit dat deze in de definitieve versie worden verwerkt.
Aanvullend brengen wij het volgende bij uw bestuur onder de aandacht:
- In het ontwerp is rekening gehouden met een indexering van 2,7%. De VZG-richtlijn
voor indexering van gemeenschappelijke regelingen is nog niet formeel vastgesteld.
Het percentage is door de RUD volgens de methode van de VZG-richtlijn berekend.
- In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is de geactualiseerde
risico-inventarisatie opgenomen. U constateert dat het vastgestelde beleid (Zeeuwse
kwaliteit) en de hiervoor benodigde middelen niet met elkaar in lijn zijn.
- De beschikbare weerstandscapaciteit is hoger dan de richtlijn die door de VZG voor
gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld. Toch is het nog niet voldoende ter
dekking van de geactualiseerde risico’s.
Wij adviseren dan ook het volgende bij dit voorstel:
- In de aanbieding van de ontwerp Begroting 2023 voor een zienswijze aan de
deelnemers het door de VZG vastgestelde indexpercentage te vermelden, indien dit
dan bekend is.
- Het (beoogde) beleid en de benodigde middelen zo spoedig mogelijk met elkaar in
overeenstemming te brengen.
- De nog vast te stellen integrale ‘Toekomstvisie OD Zeeland 2021-2024 als basis
hiervoor te gebruiken en dit samen met de deelnemers bestuurlijk vast te stellen.
- In de bestuurlijke conferentie van het algemeen bestuur op 20 januari 2022 met de
deelnemers te spreken over een oplossingsrichting en tijdspad voor de uitwerking
van bovenstaande.
- De (financiële) uitkomsten van één of meer oplossingsrichtingen zo spoedig mogelijk
inzichtelijk te maken en via een voorstel aan het algemeen bestuur voor te leggen,
zodat dit door de deelnemers kan worden meegenomen in de kaderstelling voor de
(meerjaren)begroting van de deelnemers.
Met inachtneming van het voorgaande adviseert de begeleidingscommissie positief over dit
voorstel.
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Desgewenst is de begeleidingscommissie bereid de inhoud van deze brief nader toe te lichten.
De begeleidingscommissie verzoekt u deze reactie/dit advies aan de deelnemers en aan het
algemeen bestuur beschikbaar te stellen.
Met vriendelijke groet,
namens de begeleidingscommissie,

voorzitter
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