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Aanpak-activiteiten-proces
Bijeenkomst 8 september 2017: bekeken of besluitvorming over de inwerkingtreding van de GR 
kon worden uitgesteld. De netwerkgroep heeft een brief hierover aan de 7 gemeenteraden en aan 
de regiegroep gestuurd. Uitstel bleek niet mogelijk te zijn. Het doel van deze pilot was om deze GR 
als een nieuwe GR te beoordelen op beïnvloedingsmogelijkheden voor de raden. Doordat de 
besluitvorming al zo ver gevorderd was kon dat niet meer. De GR kan daarom enkel als bestaande 
GR worden beoordeeld. 

Bijeenkomst 3 november 2017: De netwerkgroep heeft de taak uit het opdrachtkader uitgevoerd, 
namelijk te analyseren of er sprake is van voldoende grip van de raden op het 
samenwerkingsverband, bij onvoldoende grip in kaart te brengen wat de knelpunten zijn en de 
raden te adviseren over welke instrumenten uit het instrumentenkoffer kunnen worden gebruikt ter 
versterking van hun positie. 
Besloten werd om een brief aan de RUD te sturen met het verzoek om inbreng te mogen leveren 
op de concept-RvO’s van het DB en het AB van de GR RUD Limburg Noord. Bij brief van 20 
november 2017 werd dit verzoek door de RUD op formele gronden afgewezen. Enerzijds wordt 
gewezen op het strakke tijdspad, anderzijds wordt gesteld dat de GR een collegeregeling is, 
waarbij de gemeenteraden geen rol hebben in het opstellen van het RvO van het AB.

(Voorlopige) bevindingen
De colleges van de Midden-Limburgse gemeenten hebben aangegeven het project van de raden om 
hun grip te versterken te omarmen. Echter, als colleges zich formeel blijven opstellen en steeds 
verwijzen naar de wettelijke regels rondom de gemeenschappelijke regelingen, zullen de raden er 
nooit in slagen hun grip te verstevigen en meer invloed te hebben. 

De netwerkgroep concludeert dat de raden onvoldoende grip hebben op het 
samenwerkingsverband de RUD. De netwerkgroep vindt de volgende instrumenten geschikt om de 
positie van de raden te versterken:

Begroting RUD
Artikel 28 GR verklaart paragraaf 7 van hoofdstuk 4 van de WGR van toepassing op de 
begroting: de begroting wordt jaarlijks vóór 1 augustus door het DB aan de minister van BZK 
gezonden. Het DB zendt de ontwerpbegroting 8 weken voordat zij aan het AB wordt aangeboden 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting aan het DB kenbaar maken. 
Jaarrekening RUD
Artikel 29 GR verklaart paragraaf 7 van hoofdstuk 4 van de WGR van toepassing op de 
jaarrekening: de voorlopige jaarrekening wordt door het DB voor 15 april aan de raden van de 
deelnemende gemeenten gezonden. De WGR bevat voor de voorlopige jaarrekening geen 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door raden. De netwerkgroep adviseert met de 
RUD in gesprek te gaan om te bezien of het mogelijk is om, ondanks het ontbreken van 
wettelijke regels daartoe, de raden in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen en hen 
hiertoe een redelijke termijn te bieden.
Financiële en beleidsmatige kaders RUD
Artikel 58b WGR bepaalt dat het DB voor 15 april de algemene financiële en beleidsmatige 



kaders aan de raden zendt. Ook hierbij is niet voorzien in een zienswijze-mogelijkheid. De 
netwerkgroep adviseert met de RUD in gesprek te gaan om te bezien of het mogelijk is om, 
ondanks het ontbreken van wettelijke regels daartoe, de raden in de gelegenheid te stellen 
zienswijzen in te dienen en hen hiertoe een redelijke termijn te bieden. 
Inlichtingen- en verantwoordingsplicht
Artikel 12 GR bepaalt dat het AB aan de raden de door een of meer leden van de raden 
gevraagde inlichtingen verstrekt. De netwerkgroep adviseert de raden van deze gelegenheid 
gebruik te maken. Raadsleden zijn onvoldoende op de hoogte van deze inlichtingenplicht, zij 
dienen hierop te worden gewezen. Met name de mogelijkheid om als individueel raadslid 
rechtstreeks inlichtingen te kunnen vragen aan de GR is onbekend. Met de RUD moeten 
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven. 
Begrotingswijzigingen RUD
De netwerkgroep adviseert met de RUD af te spreken dat ook begrotingswijzigingen vooraf aan 
de raden worden voorgelegd voor zienswijzen.
Reglement van Orde RUD
In het RvO kunnen procesmatige afspraken worden neergelegd over onder meer de wijze 
waarop invulling wordt gegeven aan de inlichtingen- en verantwoordingsplicht van het AB, de 
wijze waarop besluitvormingsprocessen in de P&C-cyclus op elkaar kunnen worden afgestemd en 
de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen door raden. 
De netwerkgroep heeft een brief aan de RUD gezonden met het verzoek in de gelegenheid te 
worden gesteld om vooraf kennis te nemen van het concept-RvO en eventueel suggesties 
daarvoor te doen. De RUD heeft dit verzoek afgewezen, zoals hierboven aangegeven. 
Het Algemeen Bestuur besluit op 21 december 2017 over het vaststellen van het RvO. Vanuit de 
RUD is via een ander kanaal de suggestie gedaan om eventuele adviezen/aanbevelingen inzake 
de inhoud van het RvO via de afzonderlijke AB-leden in te brengen. De leden van de 
netwerkgroep zullen de vertegenwoordiger van hun gemeente aanbevelingen meegeven.
Opdracht aan gemeentelijke vertegenwoordiging in RUD
Gemeenten kunnen bezien of zij aan hun vertegenwoordigers in de GR een gelijkluidende 
opdracht meegeven (beleidsmatig en financieel), waardoor deze een krachtiger signaal in de GR 
kunnen afgeven. 
Website RUD
De netwerkgroep adviseert de RUD om, net als de veiligheidsregio Limburg-Noord, openheid 
naar de burger toe te betrachten, bijvoorbeeld door een duidelijke website op te zetten, waar 
alle informatie over de RUD op een laagdrempelige manier toegankelijk is.
Verantwoording in P&C-cyclus
De colleges van B&W kunnen worden opgeroepen om niet alleen in de begroting verantwoording 
af te leggen over de stand van zaken bij de verbonden partijen, maar ook in de andere stukken 
in de gemeentelijke P&C-cyclus.
Afstemmen P&C-cycli
De tijdstippen van de P&C-cyclus in de GR dienen te worden afgestemd op die bij de 
deelnemende gemeenten, zodat de gemeenten deze kunnen betrekken bij hun financiële beleid. 
Zienswijzen gemeenten afstemmen
De netwerkgroep adviseert de raden om elkaar te informeren over hun (voorgenomen) 
zienswijzen op de stukken van de GR, zodat andere gemeenten desgewenst dezelfde signalen 
aan de GR kunnen afgeven.

Vervolgtraject
1. Januari/februari 2018: Afspraken maken met de RUD over mogelijkheid tot zienswijzen 

raden op jaarrekening, algemene financiële en beleidsmatige kaders en ontwerp-
begrotingswijzigingen, alsmede de afstemming van de P&C-cyclus van de RUD op die van 
de betrokken gemeenten en de wijze waarop door de RUD vragen vanuit de raden worden 
beantwoord. 

2. December 2017: Leden netwerkgroep geven de vertegenwoordiger van hun gemeente 
suggesties mee voor het concept-RvO van het AB van de RUD.

3. December 2017: Bezien of er een reactie vanuit de netwerkgroep komt op de ontwerp-
begroting van de RUD (januari 2018).

4. Januari/februari 2018: Raadsvoorstel tussenevaluatie project Grip op Regionale 
Samenwerking in de 7 gemeenteraden behandelen met voorstel continuering project na 
verkiezingen.


