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Memo Q&A Begroting 2021 RUD Limburg Noord (inzake Evaluatie) 
 
 
 
 

1. Waarom pakt de begroting van de RUD LN hoger uit dan verwacht? 
In december 2019 is de kadernota van de RUD LN door het AB vastgesteld. In deze 
kadernota is aangegeven dat er naast de indexering op basis van de meest actuele ramingen 
van het CPB (loonvoet overheid 2,8%, overheidsconsumpties 1,6%), sprake is van 
aanvullende kosten vanwege de wettelijke verplichting (AVG) om als organisatie een 
Functionaris Gegevensbescherming (FG) te hebben. Daarnaast is in de kadernota (op blz.7  ) 
al aangegeven  dat  de maatregelen uit de evaluatie door bureau Lysias  gevolgen zouden 
hebben voor de begroting. Inmiddels is deze evaluatie in december 2019 gepubliceerd en in 
februari 2020 met alle betrokkenen besproken en verder uitgewerkt.  Het AB van de RUD LN 
acht daarop gebaseerd een aantal maatregelen noodzakelijk om het functioneren van de 
RUD LN op het vereiste niveau te brengen. De geraamde kosten voor deze maatregelen 
(€200.000) zijn nu in de begroting opgenomen. 
 

2. Wat is de omvang van de hogere kosten? 
De kosten voor het aantrekken van een FG zijn geraamd op € 24.000. 
De kosten voortvloeiend uit de evaluatie zijn geraamd op € 200.000 
Een aantal andere posten in de begroting is op basis van de jaarrekeningresultaten van 
afgelopen jaren naar beneden bijgesteld zodat het effect op de primitieve begroting wat 
lager uitpakt. 
Tenslotte is de standaardindexering, conform afspraak, toegepast. 
 

3. Waarom komen er kosten voort uit de evaluatie? 
Het evaluatierapport van Lysias geeft aan dat de RUD LN momenteel op de goede weg is, 
maar nog niet optimaal functioneert. Zonder maatregelen loopt  de kwaliteit ontoelaatbaar 
ver terug. De doelstellingen die bij de oprichting van deze GR zijn vastgesteld worden  
onvoldoende gehaald.  Het bureau geeft hiervoor diverse oorzaken aan in hun rapport. 
Verder geeft men aan dat er nog steeds in potentie sprake is van een valide basis en van 
gedeelde uitgangspunten. Om het (netwerk)construct te kunnen blijven hanteren zal een 
structurele inspanning tot verbetering geleverd moeten worden.  
 

4. Hoe worden deze kosten verdeeld? 
Deze kostenverdeling wordt bepaald op basis van het inwoneraantal van de gemeenten.  
 

5. Heeft het niet optimaal functioneren (financiële) gevolgen voor de aangesloten 
partners? 

Momenteel wordt er te veel gestuurd op de eigen inzet van personeel in gemeentelijk of 
provinciaal verband en vindt er daardoor steeds minder inzet vanuit het netwerk voor 
andere partners plaats; deze zogenaamde uitwisseling is gezakt naar circa 4% (bron: Rapport 
Lysias, blz. 8 t/m 10) waar die uitwisseling 2 jaar geleden nog 10 % bedroeg. Het komt zelfs 
voor dat partners personeel inhuren terwijl andere partners juist personele capaciteit over 
hebben.  
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Het adviesbureau concludeert dat er per saldo meer uren beschikbaar zijn dan er worden 
ingezet over het hele netwerk. Er lijkt dus sprake van inefficiënt werken. Door een 
verbetering in de sturing en de werkverdeling neemt dus de efficiency toe. 
Daarnaast worden door dit verschijnsel ook mensen ingezet op werkzaamheden waarvoor zij 
onvoldoende gekwalificeerd zijn. De juiste kwaliteit inzetten op de juiste plaats is nodig om 
de professionaliteit van de organisatie te verhogen. Dit is ook een vereiste van het 
ministerie. Gemeentes hebben zich in het najaar 2016/begin 2017, met de vaststelling van 
de verordening kwaliteit vergunningverlening , toezicht en handhaving omgevingsrecht, bij 
raadsbesluit aan deze zogenaamde kwaliteitscriteria verbonden. 
 

6. Wat gebeurt er indien niet wordt bijgestuurd? 
Regelmatig vinden er door het Ministerie audits plaats, waarbij de Omgevingsdiensten, zoals 
de RUD LN, worden doorgelicht. De laatste keer gebeurde dit in 2018. Deze audit verliep 
positief. Echter zonder maatregelen zal dat een volgende keer niet zo zijn. 
Inmiddels zijn 28 van de 29 omgevingsdiensten ingericht als fysieke organisatie. Personeel 
dat bij de werkzaamheden is betrokken kwam in dienst van de Omgevingsdienst. Het 
ministerie heeft in het verleden sterk aangedrongen dat ook wij tot een fysieke dienst over 
gingen. Uiteindelijk kregen we het voordeel van de twijfel. In de afgelopen 3 jaren zijn 2 
andere netwerkomgevingsdiensten gestopt en zijn tot een fysieke vorm overgegaan, al dan 
niet vrijwillig. Onze RUD LN is dus inmiddels de enige Netwerk Omgevingsdienst van 
Nederland en zal aan dezelfde vereisten moeten blijven voldoen als de andere diensten. 
Mocht dit niet langer het geval zijn, is niet uit te sluiten dat wij ook deze kant op (moeten) 
gaan.  
 

7. Waarom willen wij liever een netwerkorganisatie houden? 
De huidige vorm is gekozen om meer verbinding te houden met de lokale situatie, ook 
noemen we dit wel de “couleur local”. Dit betekent dat personeel in eigen dienst blijft en ze 
beter op de hoogte zijn van de lokale situatie. Ook de portefeuillehouder, en daarmee het 
college en de raad, behoudt meer directe invloed op de werkzaamheden. 
Verder is integraal werken met andere gemeentelijke domeinen beter mogelijk. Dat laatste 
maakt de netwerk RUD ook ideaal bij de nieuwe Omgevingswet waar deze integraliteit een 
belangrijk uitgangspunt is. 
 

8. Wat betekent het als we tot een fysieke Omgevingsdienst (moeten) overgaan? 
Het opzetten van een fysieke organisatie voor circa 150 fte brengt hoge kosten met zich 
mee. Zo bedraagt de begroting van een dergelijke fysieke dienst al snel € 21 mi (referentie 
RUD ZL). Een fysieke Omgevingsdienst vereist het opzetten van een eigen management- en 
ondersteuningsstructuur, wat tot efficiencyverliezen  zal leiden. Verder moet gezegd dat het 
uitplaatsen van personeel tot veel weerstand kan leiden en dat er kosten verbonden zijn aan 
een sociaal plan dat dan moet worden opgesteld. De ervaringen in Zuid-Limburg leren dat dit 
een langdurig proces kan zijn met hoge kosten voor juridische procedures. Met de oprichting 
van een dergelijke organisatie is dan ook te rekenen op 2 tot 3 miljoen euro aan eenmalige 
kosten.    
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9. Wat is de omvang van de huidige RUD LN? 

Er is een coördinatiecentrum van 5,65 f.t.e. bestaande uit een directeur, 1 fulltime  en 4 
parttime medewerkers. Stafdiensten (personeelszaken, administratie, juridische zaken, 
facilitaire zaken, huisvesting e.d.) worden bij de gastgemeente (Roermond) ingekocht. 
Bij de opzet van deze GR is bewust gekozen voor een zo licht mogelijke constructie om hierin 
eerst ervaring op te doen. De evaluatie door Lysias was o.a. bedoeld om vast te stellen of dit 
construct afdoende functioneert. 
 

10. Welke zaken zijn er opgenomen in de begrote kosten van de evaluatie van 
€200.000 structureel? 

Door het adviesbureau is hiervoor in het evaluatierapport een indicatie gegeven. Gedacht 
moet worden aan het versterken van het coördinatiecentrum (CC) met 20-40% meer 
formatie. Verder wordt geadviseerd over het verbeteren van diverse processen waarin het 
CC acteert: dit betreft het ondersteunen van de kennisgroepen, het faciliteren van 
communicatie binnen het netwerk, de bewaking van de ontwikkeling om te voldoen aan de 
wettelijk kwaliteitscriteria, versterking van scholing, het functioneel aansturen van de 
lijnmanagers. Dit zijn allen punten uit het evaluatierapport. Tijdens de werkconferentie op 
13 februari jl. over het evaluatierapport werd de noodzaak hiervan door medewerkers, 
managers en bestuurders onderschreven. 
 

11. Hoe is het bedrag opgebouwd? 
De raming is gebaseerd op de extra werkzaamheden die voortkomen uit de aanbevelingen 
van Lysias. Een exacte verdeling van de benodigde capaciteit is nu nog niet te geven. Wel is 
hiervoor een indicatie af te geven.  Er is circa 2 f.t.e. gemoeid. Indicatief bedragen de kosten 
gebaseerd op schaal 10A en inclusief 4% lumpsum dan €181.000 euro. In de begroting is een 
bedrag (afgerond) van €200.000 opgenomen.  
Nadrukkelijk moet hierbij worden aangegeven dat de exacte verdeling van extra 
werkzaamheden en daarmee de samenstelling van het bedrag nog kan afwijken. Er is nu 
immers sprake van een raming. 
 

12. Wat gebeurt er indien de raming later te hoog blijkt te zijn? 
Gezien het zorgvuldig voortraject wordt hier niet van uitgegaan. Echter jaarlijks worden 
restantmiddelen over het afgelopen jaar direct teruggestort bij de partners. Als er 
structurele meevallers zijn wordt de begroting naar beneden bijgesteld. 
 

13. Waarom is dit bedrag nu al in de begroting opgenomen? 
Zoals afgesproken wordt de conceptbegroting van de RUD LN in het voorjaar aan de 
gemeenteraden aangeboden. De gemeenten kunnen hierdoor bij de samenstelling van hun 
eigen begroting rekening houden met de omvang hiervan. Gemeenteraden kunnen 
eventuele zienswijzen formuleren, zodat portefeuillehouders in het AB van de RUD hiermee 
rekening kunnen houden bij de vaststelling van de RUD LN begroting in juli 2020.  
 

14. Waarom kan het huidige coördinatiecentrum deze werkzaamheden niet erbij 
doen? 

 Met de huidige formatie kan  onvoldoende ingespeeld worden op de noodzakelijke 
maatregelen. Momenteel wordt bijvoorbeeld de administratieve kracht ingezet voor 
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ondersteuning van een beperkt aantal kennisgroepen. Echter niet al die kennisgroepen 
ontvangen ondersteuning en de administratieve werkzaamheden zijn hierdoor achter gaan 
lopen, met alle risico’s van dien. 
De totstandkoming en de aansturing van de realisatie van het UP loopt vertraging op die 
mede wordt veroorzaakt door overbelasting van de bewuste medewerker. Verder is de 
website sterk verouderd en wordt slechts incidenteel onderhouden omdat de bewuste 
medewerker volledig moet worden ingezet voor de applicatie Squit20/20 en dit zal in de 
toekomst naar verwachting niet afnemen. De website is een belangrijk instrument voor 
informatievoorziening en uitwisseling binnen het netwerk.  
Ook is er momenteel onvoldoende capaciteit voor kwaliteitszorg, een belangrijk onderdeel 
bij het oprichten van de RUD LN en een belangrijk onderdeel waarop de RUD LN wordt 
geauditeerd.  
 

15. Waarom wordt niet voor een incidentele oplossing, ook financieel, gekozen? 
Grondig onderzoek van Lysias heeft opgeleverd dat er structurele verbeteringen nodig zijn. 
Het betreft dus geen nieuwe werkzaamheden, maar de uitvoering van de missie zoals die 
voor de RUD Limburg Noord door de partners is geformuleerd. Zoals nu blijkt vergt dit 
structureel extra inspanningen. de situatie is bij aanvang eind 2017 te licht ingeschat. Er is 
sprake van gewijzigde omstandigheden en van voortschrijdend inzicht. 
Een incidentele inzet van middelen zou tot een tijdelijke verbetering kunnen leiden. Omdat 
de inspanningen structureel zijn volgt daarna een terugval. Tevens is dan de opgedane 
ervaring, kennis en mogelijk de verbetering van de onderlinge samenwerking in het netwerk 
van tijdelijke aard. Een incidentele inspanning zou bovendien met veel inhuur gepaard gaan, 
met hogere kosten dan de nu geraamde € 200.000 tot gevolg. Op basis van het verschil 
tussen interne en externe tarieven worden de kosten dan zeker 40 tot 50 % hoger (€280.000 
tot €300.000). 
 

16. Waarom worden restantmiddelen van het voorgaande jaar niet ingezet? 
Zoals uit de jaarrekening 2019 van de RUD LN  blijkt is er een overschot. Het past niet in een 
zuivere financieel beleid om deze middelen “door te schuiven” naar het volgende 
begrotingsjaar. Als op enig jaar middelen over zijn omdat bepaalde begrote uitgaven zijn 
meegevallen of onder uitputting is ontstaan (b.v. door vacatures)  vloeien die middelen weer 
terug naar de partners. 
Daarenboven zou dit slechts eenmalig soelaas bieden en gaat het hier juist om structurele 
kosten.  
 

17. Zijn er ook incidentele kosten, naast de voorgestelde structurele post? 
Ja. Deze kosten vallen echter in het lopende begrotingsjaar 2020 en kunnen incidenteel 
worden opgevangen binnen de post onvoorzien. Het gaat om kosten voor het verbeteren 
van de website en voor het implementeren van de maatregelen die uit het evaluatierapport 
voortkomen en waarvoor het Algemeen Bestuur op 13 februari jl. opdracht heeft gegeven 
aan het DB van de RUD LN. 
De incidentele kosten in 2020 bedragen naar verwachting circa € 35.000. Een belangrijk deel 
van dit bedrag zal zitten in de vernieuwing van de website. 
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18. Zijn er ook kosten die voortvloeien uit de evaluatie te verwachten bij de 
aangesloten partners zelf? 

Alle partners zullen, evenals het CC, in het lopende begrotingsjaar 2020 een incidentele 
inspanning moeten leveren. Planning is namelijk de verbeteringen te implementeren 
voordat het begrotingsjaar 2021 start. Zo kan de RUD LN het nieuwe jaar ingaan met een 
gezonde basis en een hernieuwde werkwijze en uitvoeringsplan. Anders wordt er helaas een 
jaar “verloren”. Naar nu blijkt doen de door Lysias gesignaleerde knelpunten zich in 2020 
onverminderd voor. 
Als deze operatie (het verbeterplan) is afgerond zijn er voor de aangesloten partners in 
principe geen andere structurele kosten. In principe, omdat partners zelf beslissen over de 
inzet van hun personeel en de inbreng van taken binnen het werkveld van de RUD LN. Men 
kan dus aanpassingen in de eigen organisatie wenselijk vinden en dat kan tot een 
verandering van het lokale kostenplaatje leiden. Bij een fysieke Omgevingsdienst is dit geen 
optie omdat dan, analoog aan andere GR-en waar taken én personeel zijn ingebracht, 
kostenfluctuaties voor uitvoering en coördinatie samenvallen. 
 

19. Wat merken de partners zelf van de maatregelen. Hoe worden zij er beter van? 
De maatregelen die in de RUD LN begroting zijn opgenomen, zullen het functioneren van de 
RUD LN als geheel verbeteren. Alle partners profiteren van deze verbeteringen: 

- Meer efficiënte werkverdeling en uitvoering; 
- Accurate informatie over het Uitvoeringsprogramma; 
- Betere ondersteuning van gespecialiseerde kennisgroepen (vakspecialisten); 
- Verbetering van de professionele kwaliteit van medewerkers; 
- Verbetering van de informatievoorziening en communicatie. 

 
 


