
 

Van: Wim Cornelissen [mailto:w.cornelissen@leudal.nl]  

Verzonden: maandag 18 mei 2020 12:00 

Aan: 'Rob Notermans' <Rob.Notermans@roerdalen.nl>; 'Jos Vervuurt (josvervuurt@roermond.nl)' 

<josvervuurt@roermond.nl>; 'martijntje hermans (m.hermans@echt-susteren.nl)' 

<m.hermans@echt-susteren.nl>; 'Henny van Soest' <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; Wolfs, 

Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>; 'E Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl> 

Onderwerp: Raad Leudal 26mei20: Amendement inzake zienswijze ontwerpbegroting 2021 

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond 

 

Beste collega’s, 

 

Bijgaand een amendement dat één van de drie coalitiefracties (namelijk de fractie ‘Ronduit Open’) 

van de gemeenteraad van Leudal heeft aangereikt voor de raadsvergadering van 26mei20 waarin 

over het vaststellen van een zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond wordt beraadslaagd en besloten. 

 

De steller van het amendement is de heer Thieu Wagemans, jullie bekend als lid van de regiegroep 

‘Grip op regionale samenwerking’. 

Hij had als enige van de 25 raadsleden van Leudal één van de twee – digitaal gehouden – regionale 

informatiebijeenkomsten van de RUD (23apr20 / 6mei20) bijgewoond over het rapport van 4dec19 

‘Uitkomst evaluatie GR RUD Limburg Noord, Goud in handen en schouders eronder’. 

Vandaar met name nu zijn amendement. 

 

Groeten uit Leudal, 

 

Wim. 



 

 

Amendement 9.1 
 
 
 
 
 

 

Amendement 9, RUD Limburg Noord 
 

 

De Raad van Leudal 

 

Heeft kennis genomen van de evaluatie van de RUD Limburg Noord, 

  

Stelt op basis van deze evaluatie vast, 

  

- dat er sprake is van ernstige tekortkomingen in het functioneren van de RUD LN, 

- dat er onvoldoende overeenstemming is over doel, ambities en aanpak,  

- dat er sprake is van vrijblijvendheid, zowel op uitvoerend als op bestuurlijk niveau, 

- dat de noodzakelijke sturing ontbreekt en dat daarin de afgelopen jaren geen verbetering is 

opgetreden, 

  

Besluit 

  

Een zienswijze in te dienen, inhoudende, 

  

- dat in een tijd waarin fors moet worden bezuinigd, zoals op Jeugdhulp, het niet gewenst is het 

budget voor de RUD LN te verhogen, 

 

- dat de ervaringen in de afgelopen jaren niet de conclusie rechtvaardigen dat het gemis aan budget 

de kritische voorwaarde voor verbetering is, 

 

- dat het hard nodig is dat de sturing op processen aanzienlijk wordt versterkt opdat de context van 

vrijblijvendheid wordt doorbroken, 

 

- dat harde afspraken moeten worden gemaakt op bestuurlijk niveau over inhoudelijke onderwerpen, 

de doelstelling en het resultaat ervan, de aanpak ervan en de bewaking van de voortgang, 

 

- dat niet wordt ingestemd met een verhoging van het budget omdat uitbreiding van de capaciteit 

weinig effect zal sorteren wanneer de zaken intern niet op orde zijn.     

  

 

Fractie Ronduit Open 

M. Wagemans. 


