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Aanb¡ed¡ng ontwerpbegrot¡ng 2021 ¡nclusief meerjarenrcmin12022-2024 RUD Limburg Noord en verzoek tot z¡ensw¡.ize

Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,
Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de ontwerpbegroting 2021 inclusief
meerjarenperspectief 2022-2024 van de RUD LN aan.
Wij verzoeken u via deze raadsbrief om bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over de
ontwerpbegrot¡ng 202Lnaar voren te brengen.
De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de kadernota 202L, begroTing2020,
jaarrekening2OTg en de uitgevoerde evaluatie GR RUD Limburg Noord.
De resultaten van de evaluatie, uitgevoerd door Lysias, zijn in een werkconferentie op L3 februari
2020 met alle partners gedeeld en besproken, waarna de aandachtspunten en consequenties zijn
behandeld in een avondbijeenkomst van het Algemeen Bestuur op diezelfde dag. Het Algemeen
Bestuur onderschrijft op hoofdlijnen de aanbevelingen van het adviesbureau.
Basis blijft de netwerkorganisatie. Met de netwerkorganisatie is de RUD LN flexibel en op de goede
weg, "Goud in handen, en schouders eronder", zoals de onderzoeker schrijft.
Er is echter ook geconstateerd dat de kwaliteit zoals die wettelijk is opgelegd momenteel nog niet
bereikt wordt. De evaluatie is daarin heel helder. Zonder maatregelen loopt die kwaliteit
ontoelaatbaar ver terug. Om het gewenste (netwerk)construct te kunnen blijven hanteren zal een
structurele inspanning tot verbeteringen geleverd moeten worden. Hiervoor is, naast een
hernieuwde focus op de samenwerking door ons allen, een financiële investering (geraamd op
€200.000) onvermijdelijk. Het alternatief, een fysieke Omgevingsdienst, is immers vele malen
duurder.

Het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord heeft eerder aangegeven de gemeenteraden in de
regio graag verder te willen informeren over de evaluatie, de resultaten van de werkconferentie en
de verbeteracties, die in financiële zin in deze voorliggende ontwerpbegroting reeds zijn opgenomen
Wij wilden daartoe twee raadsinformatieavonden organiseren. ln Venlo op 23 april en in Maasgouw
op 6 mei. De uitnodigingsbrief heeft u daarvoor reeds ontvangen.
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Door de inmiddels aangescherpte maatregelen rondom COVID-19 kunnen deze
raadsinformatieavonden op de geplande data helaas geen doorgang vinden.
Wij bekijken momenteel of deze avonden verplaatst kunnen worden of in een andere werkvorm
doorgang kunnen vinden.
Anderzijds kunt u uiteraard uw eventuele vragen naar ons mailen naar info@rudlimburgnoord. Wij
zullen zorgdragen voor een spoedige beantwoording.

ln de Wet gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur voor L5 april van het
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders toestuurt naar de raden en Staten van haar deelnemers.
De Kadernota2O2L, waarin de uitgangspunten voor de begroting 2O2Lzijn opgenomen, is op 16
december 2019 aan u toegezonden.
Op grond van de Wgr hebben deelnemers 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Op verzoek van de twee werkgroepen Grip op Samenwerking verruimt de RUD Limburg Noord de
termijn van 8 weken, zijnde uiterlijk 21- mei, naar 10 weken, zijnde 4 juni.
Wij begrijpen dat COVID-19 ook invloed kan hebben op uw raadsvergaderschema.
Gezien onze wettelijke termijnen waar wij als RUD aan gehouden worden, willen wij u vragen of u
hier op een inventieve manier toch invulling aan kunt geven.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2O2tte geven en deze
kenbaar te maken, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van l-9 juni uw zienswijze kan
beoordelen en de begroting ter besluitvorming kan aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 9 juli
2020.
U kunt uw zienswijze richten aan de RUD LN:
info (o rud I i m bu rgnoord.
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Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd.
Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN
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K

Voorzitter

Secreta ris

Bijlage

1-:

Ontwerpbegroting 202L inclusief meerjarenraming 2022-2024 GR RUD LN

