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Aanbieding kadernota 2021 GR RUD LN ter informatie

Geachte college,
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de kadernota 2021 van de RUD Limburg Noord ter
informatie aan. Ter uitvoering van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 58B vragen wij
u om de kadernota 2021 ter informatie aan te bieden aan gemeenteraad dan wel Provinciale
Staten.
De kadernota 2021 bevat de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en uitgangspunten voor de
begroting 2021. De kadernota 2021 is door het Dagelijks Bestuur behandeld op 21 november 2019
en door het Algemeen Bestuur op 12 december 2019 vastgesteld.
Ontwikkelingen
De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn de Omgevingswet, de diverse thema’s
zoals de wet kwaliteitsborging bouwen, voormalig programma aanpak stikstof (PAS), zeer
zorgwekkende stoffen (ZZS), duurzaamheid/ energie en ketenaanpak. Daarnaast is de
implementatie van het gezamenlijke VTH-systeem een belangrijke pijler. Dit systeem draagt als
middel in grote mate bij aan het uitvoering kunnen geven aan onze missie en visie.
In het beslisdocument is de ambitie uitgesproken om per 1 januari 2020 uit te groeien naar een
organisatie die het Wabo-brede takenpakket uitvoert. De ontwikkelingen rondom de Omgevingswet
en de wet kwaliteitsborging kunnen voor een andere invulling van taken binnen het fysieke domein
zorgen. Hierdoor heeft een herijking van de ambitie plaats gevonden.
De volgende ambitie is vastgesteld:
De RUD:
wil een vanzelfsprekende deskundige partner in de regio zijn voor het bereiken van de
(kern)doelen van de Omgevingswet;
zit bij de partners aan tafel en werkzaamheden worden in gezamenlijkheid uitgevoerd. De
RUD kan daarbij flexibel inspringen op veranderende behoeften vanuit haar deelnemers;
groeit van de uitvoeringsdienst zoals we nu zijn naar dé omgevingsadviseur in brede zin
binnen onze leefomgeving, die input levert aan beleid, vergunningverlening, toezicht en
handhaving en tot slot procesoptimalisatie. Dit met een organisatievorm die passend is bij
de beschreven rol. De inhoud van het werk en te leveren kwaliteit is daarbij altijd leidend;
voert uit op een ondernemende, innovatieve, betrouwbare én uitdagende manier.

Momenteel vindt een evaluatie van de GR RUD Limburg Noord plaats.
De resultaten van de evaluatie zullen in 2020 in het Algemeen Bestuur worden behandeld.
Financiële risico’s
De ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen met zich mee brengen.
Een toename in werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de intensivering van het energietoezicht, kan
voor individuele partners betekenen dat zij of (1) meer capaciteit vragen van de RUD Limburg
Noord of (2) herprioriteren in werkzaamheden, waarbij de restrisico’s individueel afgewogen worde.
De ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, kwaliteitsborging voor het bouwen, het nieuwe VTHsysteem en toenemende aandacht voor ZZS zorgen voor een “claim” op het opleidingsbudget. De
aankomende periode wordt ingezet op onder meer cursussen in houding en gedrag. Door de
arbeidsmarktkrapte zal een deel van het opleidingsbudget worden gereserveerd voor scholing van
onervaren nieuwe medewerkers. Vooralsnog wordt ingeschat dat de middelen toereikend zijn.
De begroting 2021, als uitwerking van deze kadernota, wordt door het Dagelijks Bestuur 25 maart
2020 toegezonden aan de raden dan wel Provinciale Staten van de deelnemers met het verzoek
daarover de zienswijze kenbaar te maken.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en vragen u om de
kadernota 2021 ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad dan wel Provinciale Staten.
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