
Deelnemers: Zie intekenlijst  
 

Raadsinformatie avond RUD LN 

Datum: 23 april 

Digitale bijeenkomst over het evaluatierapport van Lysias over de RUD Limburg Noord via Webex. 
Gastheer is de gemeente Venlo 
 
De heer snijckers, voorzitter van de RUD Limburg Noord, zit voor. Hij opent de vergadering. 
Hij en de directeur van de RUD LN, de heer Karel Joosten geven een presentatie over het 
evaluatierapport. Daarna wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
 
Vragen: 
De heer A. Felling: Hij was nog niet bekend met de RUD. Is emeritus Hoogleraar en burgerraadslid in 
Gennep.  
Rapport met belangstelling gelezen. Geschrokken over de autonomie van gemeente versus de 
regionale opgaven die je als RUD moet realiseren.  
Oorzaak doordat het Coördinatiecentrum (CC) weinig of geen zeggenschap heeft kunnen gemeenten 
afwijken en is er een grote mate van vrijblijvendheid. Hij heeft hierover in zijn studie veel ervaring.  
Er is een hoge frequentie van overleggen bij een dergelijke samenwerking. Dit alles kan tot 
teleurstellingen leiden en begrijpt en onderschrijft de noodzaak om hierin verbetering te brengen. 
Enkele opmerkingen:  

1. Hoop dat door een breed gefiatteerd Uitvoeringsprogramma (UP) meer sturing op  de doelen 
is te bereiken. 

2. Arbeidsmarkt vraagt eigenlijk om specialisten in een fysieke RUD te plaatsen. 
Antwoord Tim Snijckers:  

1. De situatie is nu verre van optimaal. Hoopt ook op een gefiatteerd UP.  Hij ziet wel 
verbetering in het proces.  

2. Specialisten voor VTH zijn dun gezaaid.  Belangrijk is dat elke gemeente dezelfde taken 
inbrengt want hierdoor  is er door het coördinatiecentrum (CC) beter te coördineren en 
eenvoudiger om de specialisten effectief in te zetten.  
Karel Joosten: Er is voor gekozen de specialisten bij de gemeenten in dienst te laten zodat er 
een duidelijke scheiding ontstaat tussen  uitvoering (gemeenten) en coördinatie (RUD). Een 
fysiek RUD kan idd gemakkelijker over personeel beschikken, maar heeft weer andere 
nadelen 

 
Henk Kemperman: Met belangstelling geluisterd. Proeft nog huivering om centrale regie te doen. Dat 
zou namelijk goed zijn om beter richting aan de ontwikkelingen te geven. 
Kosten van het verbetertraject bedragen 2 ton structureel. Wat gebeurt daar extra voor? Concreet? 
Antwoord Tim Snijckers: Het DB heeft geconstateerd dat veel zaken beter kunnen. We moeten 
leveren wat we afgesproken hebben in ons jaarlijks uitvoeringsprogramma. Als gemeenten niet 
(kunnen) leveren dan moet de RUD doorpakken en dan de rekening bij die gemeente neerleggen. We 
moeten doorpakken en gaan waar we voor staan! Het gaat om een structureel probleem en dan is 
het niet verstandig om dit incidenteel (financiën voor 1 jaar) op te lossen . 
Karel Joosten: Alle verbeteracties zijn op een rij gezet. Denk hierbij aan een betere sturing en 
monitoring van het uitvoeringsprogramma, ondersteuning van de kennisgroepen, communicatie 
verbeteren, website hernieuwen en opleidingen. Deze uren zijn bij elkaar opgeteld en dit betreft dan 
afgerond  2 fte. Hierop is de raming van 2 ton gebaseerd. Wat overblijft wordt teruggegeven.  De 
RUD LN keert jaarlijks het jaarrekeningoverschot uit aan de partners.  



Momenteel worden met aantal werkgroepen de verbeteracties verder uitgewerkt om meer in detail 
te bepalen wat er nodig is. Hieronder valt ook de benodigde 2 fte. Het proces zal meer inzicht  geven 
in de exacte verdeling. Valt het uiteindelijk goedkoper uit, dan komt het geld terug. 
 
Helma van der Leeuw: Groen Links Venlo. 
Voorstander van het netwerk. 

1. Feeling met lokale veld en voordeel i.v.m. de komst van de nieuwe  omgevingswet?  
2. Externe Veiligheid (EV), de provinciale subsidie wordt afgebouwd. Is het realistisch dat de 

gemeenten dit bijpassen?  
Antwoord Tim Snijckers en Karel Joosten: 

1. Medewerkers blijven in eigen organisatie in dienst en dit levert idd de voordelen op van 
meer gevoel voor de lokale situatie. Daarnaast heeft dit een kostenvoordeel t.o.v. het 
vormen van een vaste RUD. 

2. Het Rijk heeft een extra impuls willen geven  om EV nadrukkelijk onder de aandacht te 
brengen van de gemeenten. Dit door een aantal jaren subsidie te verlenen via de 
provincie verleend en de RUD LN. Deze subsidie vervalt per 2021 en het geld wordt in het 
gemeentefonds gestort, maar helaas ook nog gekort door het Rijk. Het gaat om ongeveer 
2,5 ton (opzoeken). De RUD coördineert de inzet van de uren voor EV via het 
Uitvoeringsprogramma en de kennisgroepen. De gemeenten moeten rekening houden 
met deze wijzigingen. Helaas kan de RUD LN niets aan de beperking van de rijksbijdrage 
doen. 

 
Jacob Knoops: CDA Bergen  
Hoe verhoudt zich de extra 2 fte t.o.v. de totale formatie en wat krijgen we er dan voor? 
Antwoord Karel Joosten: 
De formatie van de samenwerkingspartners voor het totale werkpakket bedraagt 140 tot 160 fte. Je 
moet dit dus zien op het totaal en niet in verhouding tot de omvang van het huidige CC. De extra 2 
fte wordt ingezet voor de verbetering en de ondersteuning van het gehele netwerk en komt dus 
iedereen ten goede. Dit staat echter niet op zichzelf, maar het gaat om een pakket van maatregelen. 
De andere verbeteracties zoals een beter uitvoeringsprogramma, niet vrijblijvend maar als  contract 
dat je met elkaar sluit. Meer analyse en sturing op UP en de kennisgroepen. Meer doen aan  planning 
en afstemming van werkzaamheden. De uitvoering monitoren en bijsturen. Communicatie 
verbeteren. Het evaluatierapport zegt dat er een verbetering moet komen. 
Dank voor de goede duidelijke uitleg van Karel Joosten. 
 
De heer Wagenmans:  Raadslid in Leudal. 
Vrijblijvendheid is voorspelbaar. De heer Wagenmans heeft dan ook weinig vertrouwen in de 
oplossing als dit zo blijft. Al 10 jaar zijn we zo aan de gang in Leudal. Vrijblijvendheid moet eraf. Voor 
de nieuwe Omgevingswet zijn mensen nodig om vernieuwende processen in gang te zetten. Mensen 
inspireren om dingen te doen. Mist dit in het verhaal. RUD LN benutten om experimenten en 
ervaringen uit te wisselen. Alle gemeenten moeten ervaringen uitwisselen over de Omgevingswet. 
We hebben de RUD nodig om hier buiten de gebaande paden te gaan. Inspiratie en commitment is 
nodig. 
Antwoord Tim Snijckers: Door de werkconferentie van 13 februari jl. is er veel drive ontstaan. Zowel 
bij de medewerkers als bij de managers. Als iemand niet levert volgens het afgesproken programma 
gaat de RUD de uitvoering op hun kosten overnemen. Hij wil de vrijblijvendheid eraf halen. Voor de 
Omgevingswet de RUD gebruiken om als sturingspartner op te treden. Bijvoorbeeld door de 
invoering van een digitaal stelsel. Gemeenten maken toegevoegde waarde door met zelfde software 
(Squit20202) te gaan werken. Deregulering uit Den haag levert meer regels lokaal op. Kunnen zeker 
nog  winnen op bepaalde zaken. De RUD houdt zich in ieder geval niet bezig met het maken van het 
beleid. Dit ligt bij de gemeenten zelf.  
 



De heer Kemperman. Waarom is het van belang dat  gemeenten dezelfde regels krijgen?  
Antwoord Tim Snijckers: Veiligheid moeten goed geregeld worden. Dat heeft niets met couleur locale 
te maken. Het gaat niet om beleidsregels maar om de uitvoeringsafspraken. Het is eenvoudiger om 
advies te geven voor specialisten als daarbij in de regio dezelfde procedures/werkafspraken worden 
toegepast (level playing field).  
 
De heer Felling: Hoe verloopt de communicatie over de veranderde RUD naar partners , burgers en 
bedrijven? 
Antwoord Karel Joosten: Communicatie met aanvragers/bedrijven vindt lokaal plaats. De gemeente is 
het eerste aanspraakpunt. De communicatie van de RUD betreft communicatie tussen de partners en 
de medewerkers.  
 
Marie-Therese van den Berg:  VVD in Weert 
Terug naar de basis. De rol van de raad. Als de gemeenten echt willen dan moet de Raad  ook iets 
extra’s doen. Onbekend maakt onbemind. Hoe kan de RUD duidelijk maken wat de toegevoegde 
waarde is? 
Antwoord Tim Snijckers. Het moet niet uitmaken welke gemeente er antwoord geeft of welke 
medewerker van welke gemeente. 
Wat de raad betreft: Inderdaad heeft de gemeenteraad ook haar verantwoordelijkheid voor het 
slagen van deze samenwerking. Een Raadslid kan aan de bel trekken als er weinig werk wordt 
uitgewisseld of de gemeente afwijkt van het afgesproken programma. Men kan eventueel zelfs de 
Portefeuillehouder van de eigen gemeente ter verantwoording roepen.  
Opmerking Marie-Therese: Raadsleden moeten zelf initiatief nemen. Ze staat achter de conclusies uit 
 het rapport. De benodigde 2 fte zou moeten worden benaderd met  “ja mits” en niet met “nee  
tenzij”. Het moet wel goed onderbouwd zijn.  
 
Afronding door Tim Snijckers. Bedankt voor de inbreng. Enkele punten in het kort: Goede  
onderbouwing van de 2 ton is belangrijk. Verbetering van de  organisatie en de vrijblijvendheid eraf  
halen. Daadwerkelijk gaan presteren.  
Roept raadsleden op om zelf aan zet te blijven in hun gemeente.  
Karel Joosten:  Bedankt voor de goede  vragen die gesteld zijn vanavond. De presentatie wordt na 
6 mei ter beschikking gesteld.  
Contact opnemen is altijd mogelijk.  
 
 
 
 
 


