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Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten,  
 
Op 16 juni 2022 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 
2024-2026 van de RUD Limburg Noord naar raden en staten gestuurd met het verzoek zo spoedig 
mogelijk een eventuele zienswijze in te dienen, zodat deze behandeld konden worden door het 
Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 29 september, gevolgd door het Algemeen Bestuur van 13 
oktober 2022. 
 
Er zijn een zienswijze van de provincie ontvangen. Deze luidt als volgt: 

In de begroting expliciet aandacht besteden aan klachtenbehandeling, waarbij specifiek benoemd 

wordt de beschikbare formatie, de algemene procedure en de momenten benoemen dat contact is 

met de klager. Vervolgens dient in de jaarrekening 2023 het aantal klachten, de doorlooptijden van 

de afhandeling, het uiteindelijke oordeel over de klachten en het aantal handhavingsacties n.a.v. 

een klacht te worden opgenomen. Het verzoek is om deze zienswijze mee te nemen bij het 

opstellen van de begroting in de toekomst. 

 

De werkzaamheden van de Provincie Limburg, en daarmee ook de meldingen en klachten, worden 
in opdracht van de Provincie Limburg door de RUD Zuid uitgevoerd. 
Voor wat de gemeenten betreft zullen wij uw suggestie met hen bespreken en nagaan wat de 
behoefte  en de mogelijkheden zijn. Dit zal meelopen in de uitwerkingen van het plan van aanpak 
doorontwikkeling ODLN.  
Voor de werkzaamheden van de Provincie Limburg willen wij u dan ook verwijzen naar de 

rapportages van de RUD Zuid.  
 

Verder heeft de gemeenteraad van Roermond een brief met de volgende inhoud gestuurd: 

De wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is in werking getreden, welke 

beoogt de legitimiteit van de gemeenschappelijke regelingen te verbeteren door de positie van de 

raden te versterken. Door deze wetswijziging wordt tegemoet gekomen aan een aantal knelpunten 

die door de raden in het Grip op samenwerking- project zijn gesignaleerd. 

Gemeenschappelijke regelingen zijn nu aan zet om gevolg te geven aan deze wetswijzigingen. 

U wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop de RUD Limburg-Noord de 

wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat implementeren. 

 



 

 

 

Uiteraard zullen wij gehoor geven aan dit verzoek.  

De aanpassing van onze Gemeenschappelijke Regeling, waarin ook de aanpassingen vanuit de Wet 

gemeenschappelijke regelingen worden meegenomen, worden op dit moment voorbereid.  

Het proces is opgenomen in het verbeterplan doorontwikkeling ODLN.  

Doordat onze gemeenschappelijke regeling op meerdere vlakken aangepast zal moeten worden, 

verloopt dit in een andere proces dan de meeste gemeenschappelijke regelingen.  

 

De gemeente Leudal heeft een zienswijze ingediend die dezelfde strekking heeft als de brief van de 

gemeenteraad Roermond: 

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Limburg 

Noord wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop de RUD LN de per 1 

juli 2022 in werking getreden wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen gaat 

implementeren. 

 

Hiervoor geldt dezelfde reactie als die gericht aan Roermond.  

 

Met bovenstaande zien wij geen aanleiding om de voorgestelde begroting 2023 aan te passen. 

 
Wel hebben zich in de periode tussen de aanbieding van de ontwerpbegroting en de vaststelling van 
de begroting diverse ontwikkelingen voor gedaan. 
De jaarrekening 2021 is op een paar punten aangepast en definitief vastgesteld, waardoor de cijfers 
over 2021 in de begroting 2023 op enkele plaatsen zijn aangepast. Het betreft hier echter alleen een 
juiste weergave van de cijfers over 2021. Dit heeft dus geen invloed op de jaren 2023 en volgend.  
  
Ook is verder gewerkt aan het plan van aanpak doorontwikkeling RUD LN. De financiële vertaling van 
de uitwerking van het plan zijn na de vaststelling van de begroting 2023 aan het Algemeen Bestuur 
van de RUD LN voorgelegd. 
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om incidenteel, voor 2022, een deel van de kosten te dekken 
uit de bestemmingsreserve ICT. Dit met als reden dat u niet onaangenaam verrast wordt om nog 
extra bij te dragen in 2022. Over de jaren 2023 en 2024 wordt uw gemeenteraad dan wel Provinciale 
Staten nog apart geïnformeerd, waarbij een zienswijze procedure gevolgd wordt.  
 
Vanuit het ministerie is, in samenwerking met o.a. de VNG en Omgevingsdienst NL, een 
Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (IBP) opgesteld, naar aanleiding van het rapport 
van de commissie Van Aartsen. Dit plan heeft uiteraard ook impact op de RUD LN. Wij zullen een 
bijdrage moeten leveren aan de activiteiten vanuit het plan, wat gevolgen zal hebben op onze 
organisatie. Het ministerie heeft laten weten dat zij een specifieke uitkering (SPUK) beschikbaar 
zullen stellen, zodat de Omgevingsdiensten in staat worden gesteld een start te kunnen maken met 
de activiteiten vanuit het IBP. Mogelijk is er een overlap aan activiteiten tussen ons plan van aanpak 
doorontwikkeling RUD LN en het IBP. Of en in welke mate er mogelijkheden zijn om het SPUK al dan 
niet gedeeltelijk in te zetten voor activiteiten uit ons eigen plan van aanpak is op dit moment nog niet 
duidelijk. Zo zijn bijvoorbeeld de voorwaarden en waarvoor de gelden exact ingezet kunnen worden 
nog niet helder. Mocht blijken dat (een deel) van het SPUK ook in te zetten is voor acties die 
voortvloeien uit het plan van aanpak dan wordt dit uiteraard meegenomen in de verdere financiële 
uitwerkingen. Zodra hier meer inzicht in is, zullen wij dit uiteraard direct aan u kenbaar maken.  
 



 

De ontwikkelingen maken duidelijk dat er kritisch moet worden gekeken naar de continue 
ontwikkelingen.  
In de begroting 2023 zijn de juiste cijfers over 2021 opgenomen. Mochten de ontwikkelingen tot 
financiële bijstellingen van de begroting leiden dan, wordt dit met aparte voorstellen voorgelegd. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft op 13 oktober 2022 de definitieve begroting 2023 inclusief 
meerjarenraming 2024-2026 vastgesteld.  
 
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde begroting 2023 inclusief 
meerjarenraming 2024-2026 van de RUD LN ter kennisname aan. 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd. 
 
 
Hoogachtend,  
namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN 

Voorzitter      (Waarnemend) Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Begroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026 GR RUD LN 




