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Governance RUD/opheffing raad van opdrachtgevers

Advies van de Raad van Opdrachtgevers, d.d. 2 maart 2020 en het eigenarenoverleg:
Akkoord met het voorstel, laat het ab expliciet een besluit nemen, ook t.a.v. aanpassing van de gr
Gevraagd besluit:

1. in te stemmen met de opheffing van de raad van opdrachtgevers zoals deze ingesteld is vanaf de
oprichting van de RUD Drenthe op grond van artikel 19 en 20 van de gemeenschappelijke regeling

2. akkoord te gaan met het voorstel dat de ambtsgroep gemeentesecretarissen van Drenthe als
klankbord gebruikt kan worden en bij opschaling fungeert als commissie van advies als bedoeld
in artikel 19 GR en artikel 24 Wet gemeenschappelijke regelingen.
3.

in te stemmen met uitstel van aanpassing van de GR artikelen 19 en 20 totdat meerdere
wijzigingen daartoe aanleiding geven

Inleiding

In de vergaderingen van de raad van opdrachtgevers is in de vergaderingen van
november en maart jl. gesproken over de rollen in de governance van de RUD
Drenthe.
In de ambtsgroep van Drentse gemeentesecretarissen d.d. 24 januari is de
governance van de RUD en het gremium raad van opdrachtgevers besproken in
aanwezigheid van de provinciesecretaris. Naar aanleiding daarvan is het voorstel
gedaan de governance van de RUD te wijzigen naar analogie van de wijze waarop
met andere gemeenschappelijke regelingen wordt omgegaan.
De ambtsgroep zal de GR RUD Drenthe net zo behandelen als de overige GR-en in
Drenthe.
De rvo is akkoord met het voorstel dat de voorzitter van het eigenarenoverleg en de
directeur samen met de voorzitter van de RUD de bestuursvergaderingen voor
bereiden.

Motivatie

1.

Er is geen aanleiding meer om de governance van de RUD Drenthe af te laten
wijken van die van andere gemeenschappelijke regelingen
De ambtsgroep is van mening dat we de RUDD als een ‘gewone’ GR willen laten
werken als het gaat om het ambtelijke en bestuurlijke overleg. En dat dat de facto
betekent dat de rvo niet een prominente rol moet spelen en dus afgeschaald kan
worden. De afschaling betekent het als uitgewerkt beschouwen en niet meer
toepassen van artikel 19 lid 2 en artikel 20 onder a en b van de GR.
Het betreft de volgende bepalingen:

Artikel 19 lid 2:
“2. De adviescommissie geeft als raad van opdrachtgevers namens het dagelijks
bestuur invulling aan de opdrachtgeversrol in de richting van de directeur."
Artikel 20 GR wat betreft de woorden over de taakomschrijving in deel a en b:
“a: ..over de jaarstukken, overige documenten uit de planning en controlcyclus, en
over de wijze waarop de Regionale Uitvoeringsdienst en de directeur de
opdrachtnemerrol voor de partijen uitvoert;”
“b. Het voeren van overleg met de directeur over de afstemming op
bedrijfsvoeringniveau van taken tussen Regionale Uitvoeringsdienst en deelnemers;”
2.

De Ambtsgroep secretarissen Drenthe kan fungeren als klankbord voor de
(directeur van de) RUD Drenthe
De ambtsgroep kan dienen als klankbord en neemt op dat punt de rol over van de
rvo. Bij dat overleg van de ambtsgroep zal ook de secretaris van de provincie
Drenthe aanschuiven.
3.

Om de aansluiting met de ambtelijke gremia te borgen zal de voorzitter van
het eigenarenoverleg betrokken worden bij de voorbereiding van de
bestuursvergadering met de voorzitter
De rvo is akkoord met het voorstel van de directeur om de voorzitter van het
eigenarenoverleg als adviseur te laten aanschuiven bij het vooroverleg met de
voorzitter van de RUD over de bestuursvergaderingen. Daarmee wordt de
afstemming tussen bestuur en ambtelijke gremia geborgd nu de voorzitter van de
rvo niet meer aanwezig is bij de bestuursvergaderingen. Dit laat onverlet dat de
voorzitter RUD en de directeur als gemandateerde als bedoeld in artikel 14
Organisatiereglement het beslissende woord hebben
4.

Het opdrachtgeverschap van de rvo voor het project digitale uitwisseling
documenten wordt eveneens overgenomen door de ambtsgroep
Betreffende het opdrachtgeverschap voor projecten vanuit het
Ontwikkelprogramma waarvoor het initiatief bij de deelnemers ligt geeft de rvo aan
dat in principe de ambtsgroep opdrachtgever is. Dat betreft het project digitale
uitwisseling documenten.
Nic Dusink , de voorzitter van de rvo, is daarvoor vanuit de ambtsgroep het eerste
aanspreekpunt.
5.

de aanpassing van de GR kan worden uitgesteld totdat er meerdere
wijzigingen tegelijkertijd verwerkt kunnen worden
De aanpassing van de governance vraagt om aanpassing van de GR omdat de rvo is
ingesteld op basis van artikel 19 en 20 van de GR en is vastgelegd in het
organisatiebesluit. De aanpassing van de GR is niet urgent omdat de rvo vanaf
aanvang heeft gefungeerd, zijn diensten heeft bewezen in de eerste jaren van de
organisatie, maar in de huidige fase van de organisatie zijn functie heeft verloren en
daarmee is uitgewerkt. Omdat het wijzigen van de GR een uitgebreide procedure
vraagt heeft het dagelijks bestuur het voorstel van de rvo overgenomen om de
wijziging van de GR niet voor deze enkele wijziging in gang te zetten maar te
combineren met toekomstige wijzigingen.
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