Jaarrekening 2021
Het Algemeen Bestuur stelde onlangs de jaarrekening van 2021 vast. De jaarrekening kent
een positief resultaat. Dit heeft vooral te maken met minder kosten van onder andere
reizen en opleidingen gedurende de Corona periode. Daarnaast is in 2021 een aantal
subsidie inkomsten definitief vastgesteld. De subsidie inkomsten worden niet begroot en
pas in de jaarrekening opgenomen als ze definitief zijn vastgesteld. Daardoor kan het soms
voorkomen dat meerdere jaren tegelijk in de jaarrekening vallen.
De jaarrekening is, samen met de begroting en de voor- en najaarsrapportage, onderdeel
van de P&C cyclus (planning en control). Bij de totstandkoming hiervan is een belangrijke
rol weggelegd voor financieel controller Henk Frins. Henk neemt hier het financieel deel
voor zijn rekening. Het inhoudelijk deel met de beschrijving van de plannen en de
gerealiseerde inhoudelijke resultaten wordt met name geleverd door de afdelingshoofden,
die daarvoor ook bijdragen ophalen bij hun medewerkers en door de directeur. De stukken
zijn door de jaren heen (gelukkig) een stuk inhoudelijker geworden. Een goede
ontwikkeling vindt Henk want geld is een middel om de gestelde doelen te bereiken en
geen doel op zichzelf. Als controller stelt Henk zichzelf wel als doel de financiële positie van
de RUD te bewaken.
Voor de toekomst is Henk voorzichtig. Met de huidige inflatiecijfers en gespannen
arbeidsmarkt is in de begrotingen geen rekening gehouden. De begroting wordt meer dan
een jaar van tevoren gemaakt en is gebaseerd op indexcijfers van het centraal planbureau.
Niemand had in het najaar van 2020 de huidige inflatiecijfers als gevolg van de oorlog in de
Oekraïne en de overspannen arbeidsmarkt in de huidige mate voorzien. Toch verwacht
Henk dat het in 2022 zal lukken binnen de financiële kaders van de begroting te blijven,
zoals ook in de jaren vanaf de oprichting in 2013 ook steeds gelukt is.
Een benchmark die vijf jaar geleden is uitgevoerd, bracht de RUD Zuid-Limburg als een van
de omgevingsdiensten met de minste overheadkosten naar voren. Dit werd afgelopen jaar
in een nieuwe benchmark bevestigd. Henk is dan ook vol vertrouwen dat dit ruimte geeft
om te blijven ontwikkelen in een richting die wij willen en die past binnen de logische groei
naar een volwaardige omgevingsdienst.

