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Geachte college van de gemeente Venlo, 

Op 8 april 2020 ontvingen wij uw brief met kenmerk 1612199.
In deze brief geeft u aan dat u – voordat de begroting definitief wordt vastgesteld – de 
veronderstelde noodzakelijkheid tot structurele uitbreiding van het coördinatiecentrum (CC) en de 
bijbehorende financiële investering wilt zien. 
U geeft aan dat er kortweg eerst budget wordt gevraagd en de onderbouwing later zal volgen. 
Ook geeft u aan te begrijpen dat de verbetering van de samenwerking (zowel kwalitatief als 
kwantitatief) van zowel het coördinatiecentrum (CC) als alle partners meer inzet vraagt, maar dat 
u nog niet overtuigd bent van de noodzaak tot structurele uitbreiding. U geeft aan dat deels taken 
van tijdelijke aard zijn, waardoor u niet op voorhand instemt met de structurele uitbreiding. 
Wel geeft u aan dat u in principe kunt instemmen met een eenmalige bijdrage voor een tijdelijke 
uitbreiding, waarna op grond van een schriftelijke evaluatie kan worden bekeken of een structurele 
uitbreiding noodzakelijk is.
Tenslotte geeft u aan dat uw eerste indruk is dat de onderbouwingen verstrekt in de memo Q&A 
begroting 2021 nog steeds beperkt zijn.

Door uw reactie dat u kunt instemmen met een tijdelijke uitbreiding concluderen wij dat Venlo de 
noodzaak van uitbreiding in ziet en hiervoor open staat.
Het betreft dan de vraag of een tijdelijke of structurele uitbreiding meer recht zal doen aan de in 
het evaluatierapport van Lysias geconstateerde knelpunten.
Dat taken deels  incidenteel van aard zijn, is naar onze mening geen juiste conclusie. Het is correct 
dat de implementatie van Squit op zichzelf staat en een tijdelijke investering vraagt. Na de 
implementatie zullen er echter structurele taken uit voort vloeien die bij het CC belegd worden. Die 
taken worden op dit moment niet uitgevoerd en daarvoor is binnen de huidige capaciteit ook geen 
ruimte. Denk hierbij aan taken als, het blijven actualiseren van Squit, het uitbouwen van de 
database van Squit, de output van de gegevens uit de systemen halen en deze verwerken (wat op 
dit moment als extracomptabele taken door de partners zelf worden uitgevoerd), het toekennen 
van rechten van (nieuwe en oude) medewerkers, het toekennen van taken aan medewerkers e.d.
Ook het voorbereiden op de Omgevingswet via de RUD-academie sec is inderdaad een tijdelijke 
taak. Echter de RUD-academie actueel houden, opleidingsplannen verzorgen, de juiste trainingen 
organiseren en aanbieden, wet- en regelgeving bijhouden en daarop anticiperen, nieuwe 
ontwikkelingen en projecten opstarten en begeleiden, zoals wij deze de afgelopen periode ook 
voorbij hebben zien komen, zoals PFAS, bodem en energie zullen in de toekomst blijven 
“oppoppen”. Dit zijn taken die de afgelopen periode ook niet voldoende met de huidige capaciteit 
konden worden opgepakt.



Tenslotte wordt ingegaan op de EVP’s. Het uitvoeren van de EVP’s is een momentopname. Zoals 
met het LMO besproken gaat er een structurele cyclus  komen om EVP’s te actualiseren. Daarnaast 
zullen er continue werkzaamheden aan EVP’s zijn door verloop in het personeelsbestand. Tevens is 
aangegeven dat om aan de wet te kunnen voldoen jaarlijks kwaliteitstoetsen uitgevoerd zullen 
moeten worden. Ook hier is geen capaciteit voor beschikbaar en dit is daarom tot op heden niet 
uitgevoerd. 

Ook is duidelijk geworden dat de werkdruk op de huidige taken met de huidige bezetting te hoog 
is. Dit betekent dat zelfs als er geen aanpassing in de werkzaamheden komen de huidige bezetting 
niet toereikend is voor de werkzaamheden van het CC. 
Dit is ook geconcludeerd in het evaluatierapport van Lysias. (zie pagina 11, 17 en 35)
Zo hebben zij aangegeven dat het AB, DB, adviesraad, LMO, kennisgroepen en CC nog niet op het 
– in het Beslisdocument genoemde – ontwikkelingsniveau zijn.
Daarnaast is geconstateerd dat de Big 8 van de PDCA cyclus nog niet gesloten is en dat de analyse 
van de kennis en kunde van de medewerkers onvoldoende actueel is en te weinig stuurbaar.  
Door Lysias is opgemerkt dat het in de interviews meest genoemde knelpunt met betrekking tot de 
taakuitvoering van het CC de ontbrekende slagkracht is. Er bestaat behoefte aan een CC dat meer 
stuurt en durft te adviseren. Het CC zou daarvoor nu echter niet genoeg body hebben in termen 
van capaciteit. 
Tenslotte is geadviseerd dat er strikter moet worden ingezet op de realisatie van het 
uitvoeringsprogramma, de sturing en mogelijke noodzakelijke inhuur die daarvoor nodig is en op 
het auditeren van het werk, waar met de huidige bezetting  niet aan toegekomen wordt .  

Gezien bovenstaande is het Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord er dan ook van  
overtuigd dat voldoende aannemelijk gemaakt is dat er structureel meer werk ligt dan er met de 
huidige capaciteit aan werk verzet kan worden. Wij worden hierin gesterkt doordat in het rapport 
door Lysias aangegeven is dat hierbij gedacht moet worden aan een uitbreiding van 20 tot 40%. 

Aangezien alle partners de eigen begrotingen op dit moment opstellen, lijkt het ons nu het juiste 
moment om de kosten in de begroting op te nemen. Op deze manier kunnen partners integrale 
afwegingen maken ten opzichte van andere prioriteiten.  
Het is correct dat nog niet op twee cijfers achter de komma bepaald is hoeveel er benodigd is voor 
de uitbreiding. Of het uiteindelijk € 180.000, € 200.000 of € 220.000 euro zal zijn, maakt per 
deelnemer dermate weinig verschil in de bijdrage dat wij van mening zijn dat het de voorkeur heeft 
om nu het bedrag al op te nemen in de begrotingen en niet te wachten op een nadere uitwerking.

In de tussentijd wordt er niet stil gestaan. Er is een verbeterplan opgesteld, er is een kernteam 
opgericht dat de verschillende acties aanstuurt en er zijn werkgroepen opgericht die ieder een 
thema vanuit de evaluatie verder uitwerken.
Zo is er ook een werkgroep CC die in beeld gaat brengen welke structurele uitbreiding noodzakelijk 
is. Doel is om in het najaar over te kunnen gaan tot aanpassingen c.q. wervingen zodat per 1 
januari 2021 gestart kan worden met een versterkte en verbeterde opzet van onze RUD Limburg 
Noord.

Dat er een structurele uitbreiding noodzakelijk is, is naar onze mening  met behulp van de 
evaluatie aangetoond, verwoord in de ontwerpbegroting 2021, toegelicht in memo Q&A begroting 
2021 en nogmaals gespecificeerd in deze brief . 

Samenvattend:
 De structurele taken die niet met de huidige bezetting van het CC kunnen worden uitgevoerd zijn:

- Het geven van een kwaliteitsimpuls:
o Opzetten van structureel uitvoeren van EVP’s;
o Dashboard bijhouden van de deskundigheidsgebieden van de medewerkers van de 

RUD;
o Toetsen van de vlieguren;
o Kwaliteitstoets op de uitvoering van het werk;
o Toets op het houden aan de vastgestelde procedures;
o Uitvoeren van organisatie audits;
o Opleidingsplannen actueel houden;
o Aanbieden van trainingen en organiseren daarvan.

- Squit:
o Actueel houden van Squit 20/20;
o Uitbouwen van de database;



o Toekennen van de juiste rechten van medewerkers;
o Toekennen van werkzaamheden / werkverdeling aan medewerkers;
o Voortgangsgegevens verwerken en analyseren. 

- Initiëren en begeleiden van projecten en nieuwe ontwikkelingen;
- Ondersteuning en faciliteren van de kennisgroepen;
- Bijhouden en anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving;
- Sterker sturen op uitvoeringen en mogelijk inhuren;
- Optimaliseren van communicatie en informatievoorziening.

Wij achten het hierbij reëel om uit te gaan van 2fte, waarbij de totale kosten neer zullen komen op 
circa € 200.000.
De werkgroep gaat nu aan de slag met de exacte taken, functiebeschrijvingen en functie-
indelingen voor het onderdeel coördinatiecentrum. Wij gaan er vanuit met bovenstaande een 
degelijke onderbouwing te hebben gegeven waarom het budget noodzakelijk is en dat daarmee de 
noodzakelijke kwaliteitsimpuls en professionalisering van onze RUD tot stand gebracht dient te 
worden. 

Natuurlijk hebben wij er alle begrip voor dat sommige gemeenten moeite hebben met de toename 
(hoewel beperkt) van het budget. De kosten van maatregelen vormen nu een boodschap die 
misschien niet welkom is, maar die we wel serieus moeten nemen. Wij kunnen als bestuur van 
deze gemeenschappelijke regeling niet voorbij gaan aan de duidelijke conclusies die uit de 
evaluatie door Lysias voortkomen en de oproep tot actie die ze met zich meebrengen. 
Deze evaluatie vonden we allen noodzakelijk en de conclusies ervan worden breed gedeeld, ook 
door de gemeente Venlo. Uitstel van maatregelen of het treffen van incidentele maatregelen 
bereiken niet het benodigde effect en brengen daarmee het voortbestaan van deze 
netwerksamenwerking in gevaar. We kunnen het ons niet permitteren door te gaan op de weg van 
vrijblijvendheid en van “pappen en nathouden”. Daarbij moeten we ons realiseren dat we ons allen 
hard hebben gemaakt voor een netwerk RUD en dat het alternatief, de fysieke Omgevingsdienst, 
hoge incidentele en structurele kosten met zich mee brengt, en het verlies van de regie die we nu 
nog lokaal kunnen voeren. Wij doen dan ook een dringend beroep op u om uw steun te geven aan 
de door ons voorgestelde koers.

Wellicht ten overvloede willen wij u er ook nog op wijzen dat wij twee (digitale) 
raadsinformatieavonden organiseren. De eerste is inmiddels gehouden, op 23 april. De tweede 
wordt georganiseerd op 6 mei. Deze avonden organiseren wij om de evaluatie aan raadsleden te 
kunnen toelichten en vragen te kunnen beantwoorden.
Tenslotte zijn wij bereidt om u bij een commissievergadering of raadsvergadering te ondersteunen 
mocht u hier behoefte aan hebben.

Een afschrift van deze brief is ter kennisname  naar de overige leden van het Algemeen Bestuur  
verstuurd. 

Hoogachtend, 
namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN

De heer T.J.C.M. Snijckers
Voorzitter Dagelijks Bestuur RUD LN


