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Agendapunt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur RUD Drenthe van
25 november 2013
Datum: 6 novembe¡ 2013
Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe
Openbaar ja

Besluit aansluiting RUD Drenthe bij bezwarenadviescommissies provincie
Drenthe.

Onderuverp

Gevraagd besluit:

Vaststellen Besluit aansluiting RUD Drenthe bij bezwarenadviescommissies provincie
Drenthe.
Paraaf directeur

lnleiding

De beslissing op bezwaar kan worden voorbereid door een adviescommissie die de

belanghebbende hoort en advies aan het bestuursorgaan uitbrengt. Het meest
praktische is aan te sluiten bij de bezwarenadviescommissies van een van de

deelnemers. Het voorstel voorziet daarin.
Hoewel bij de RUD het overgrote deel van de besluiten in mandaat wordt genomen
en de bezwarenbehandeling bij de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling
plaatsvindt, blijft er een categorie besluiten over die een bestuursorgaan wel
zelfstandig neemt. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten op een Wob-verzoek en besluiten
inzake personele aangelegenheden.
Gelet op het verwachte aantal bezwaren is het uit praktische overwegingen niet
zinvol dat de RUD zelf een of meerdere adviescommissies instelt. Het is aansluiting
te zoeken bij de adviescommissies van een van de deelnemers. Gelet op het feit dat
de provincie de meeste piofach{aken levert kan het best bij de
bezwarenadviescommissies van de provincie worden aangesloten.
De provincie stemt er mee in dat wordt aangesloten bij de adviescommissies van de
provincie, met dien verstande dat een vergoeding wordt verlangd voor de kosten die
de provincie maakt voor de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Dit laatste zal
in de Dienstverleningsovereenkomst met de provincie nader worden uitgewerkt.
ln het Sociaal Statuut voor de RUD is de adviescommissie personele
aangelegenheden van de provincie al aangewezen als behandelende commissie.
Nu het sociaal statuut de instemming heeft van de BOR is het besluit niet om

Motivatie

instemming voorgelegd aan de BOR.

Bijlagen
Communicatie
persbericht

Besluit: C

C2

Ontwerp- Besluit aansluiting RU D Drenthe bii bezwarenadviescomm issies
provincie Drenthe
Besluit bekend maken via website RUD

\ oT

Besluit aansluiting RUD Drenthe bij bezwarenadviescommissies rechtsbescherming
en personele aangelegenheden provincie Drenthe

Besluit van 25 november 2013 houdende aansluiting bij de bezwarenadviescommissies
rechtsbescherming en personele aangelegenheden van de provincie Drenthe.
De voorzitter, het algemeen en het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst
Drenthe ieder voor zovet daartoe bevoegd;
Ovenruegende dat het wenselijk is voor de behandeling van bezwaren ingediend tegen een

besluit van een bestuursorgaan van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, gebruik te
maken van de rechtsbescherming zoals vermeld in de Verordening rechtsbescherming van
de provincie Drenthe;
Gelet op artikel 7.13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Vast te stellen het Besluit houdende aansluiting RUD Drenthe bij
bezwarenadviescommissies provincie Drenthe

$ l. Begripsbepalingen

Artikel

I

ln dit besluit wordt verstaan onder:
a.
b.
c.

d.

e

bestuursorgaan: het bestuursorgaan van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe dat
bevoegd is om te beslissen op een bezwaarschrift;
de RUD: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2van de gemeenschappelijke
regeling Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe;
bezwaar. een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht;
de Commissie rechtsbescherming: de commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften als bedoeld in artikel 3 van de Verordening rechtsbescherming van
de provincie Drenthe;
de Commissie personele aangelegenheden: de commissie voor de behandeling van
bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden als bedoeld artikel 3 van de
Verordening rechtsbescherming van de provincie Drenthe.

Añíkel 2
De Commissie rechtsbescherming en de Commissie personele aangelegenheden adviseert
de bestuursorganen over de te nemen beslissing op een bezwaarschrift.

Artikel

S

De Verordening rechtsbescherming van de provincie Drenthe is voor zovet mogelijk van

overeenkomstige toepassing op bezwaren ingediend tegen bestuursorganen van de
Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe.

A¡tikel4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag nadat dit besluit is bekend gemaakt.

Añikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aansluiting RUD Drenthe bij
bezwarenadviescommissies provincie Drenthe.

De voorzitter voornoemd,

, voorzitter

et algemeen bestuur voornoemd,

I

, directeur

Het dagelijks bestuur voornoemd,

r

voorzitter
t

, directeur

t

Aukie Boomsma

Onderwerp:
Bijlagen:

Hein Renes
maandag 9 december 20L312:04
Johan Vogelaar; Aukje Boomsma;'h.wieling@emmen.nl'
Carola de Keijzer; Sandra Koopal; Marga Kuipers; Ingrid Schotanus
memo verzoek handtek. RUD Drenthe
2OI3 12 04 memo bezwarencie rechtsbescherming.doc

Urgentie:

Hoog

Van:

Verzonden:
Aan:
CC:

Dag Johan,

Wij hebben bijgaande memo van Aukje ontvangen (namens jou) met het verzoek voor een
bevestiging(handtekening) van de voorzittervan de bezwarencie rechtsbescherming provincie Drenthe dat de

RUD

Drenthe zich aansluit bij deze commissie.
lk ben de mening toegedaan dat deze bevestiging van de voorzitter niet nodig is en ook van geen waarde zou zijn
mbt dit.
-> Deze cie is ingesteld door GS en GS bepaalt de scope van de te behandelen bezwaren. Momenteel wordt de
laatste hand gelegd aan de packagedeal DVO, waarin de werkzaamheden zijn opgenomen waar binnen ook de
behandelingen van deze cie valt. De bestuurder staat voor deze packagedeal. Met zijn akkoord op deze
overeenkomst is de afname van deze dienst door de RUD Drenthe bevestigd. ln het mandaatbesluit RUD, welke
morgen in GS voorligt, is de mandatering opgenomen voor de directeur mbt vertegenwoordiging en de genomen
besluiten. Daarmee is het afdoende geregeld.

Met vriendelijke groet,
Hein Renes

(contractmanager RUD voor de 'time being')
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Drenthe
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Memo.
Aan
Van
Datum

het secretariaat van de bezwarencie rechtsbescherming van de Provincie Drenthe
:Aukje Boomsma
:

:4december2013

Onderwerp: verzoek om handtekening van de voorzitter van genoemde cie

Aanleiding:
Hoewel bij de RUD het overgrote deel van de besluiten in mandaat wordt genomen en de bezwarenbehandeling bij de
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling plaatsvind! blijft er een categorie besluiten over die een bestuursorgaan
wel zelfstandig neemt. Dit zijn bijvoorbeeld besluiten op een Wob-verzoek en besluiten inzake personele aangelegenheden.
Gelet op het verwachte aantal bezwaren is het uit praktische overwegingen niet zinvol dat de RUD zelf een of meerdere
adviescommissies instelt. Het is aansluiting te zoeken bij de adviescommissies van een van de deelnemers. Gelet op het feit
dat de provincie de meeste piofach-taken levert kan het best bij de bezwarenadviescommissies van de provincie worden
aangesloten.
De provincie stemt er mee in dat wordt aangesloten bij de adviescommissies van de provincie, met dien verstande dat een
vergoeding wordt verlangd voor de kosten die de provincie maakt voor de werkzaamheden die daaruit voortvloeien. Dit
laatste zal in de Dienstverleningsovereenkomst met de provincie nader worden uitgewerkt.
In het Sociaal Statuut voor de RUD is de adviescommissie personele aangelegenheden van de provincie al aangewezen als
behandelende commissie. Nu het sociaal statuut de instemming heeft van de B0R is het besluit niet om instemming
voorgeìegd aan de BOR.
Verzoek:

Instemming van de voorzitter van de bezwarencommissie rechtsbescherming van de Provincie Drenthe en een
handtekening van de voorzitter op het besluit uit het algemeen bestuur van de RUD Drenthe d.d. 2 5 november 2013, waarin
besloten is dat de RUD Drenthe aansluit bij de bezwarenadvies commissie rechtsbescherming van de Provincie Drenthe.
Bijlage:

Besluit aansluiting RUD Drenthe bij de bezwarenadviescommissie rechtsbescherming Provincie Drenthe.

De RegiortoLe Uitvocr'ìttgs¿lier¿st vún en voor Drcnthe

