
 
   
  
  
   
  
 
 
 
 
 
Intergemeentelijke raadswerkgroep verbonden partijen (iRWG GR’en AANT) 
Assen, Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo 
 
Focusgroep RUD 
Advies kaderbrief 2021 RUD 
 
De Focusgroep heeft de kaderbrief van de RUD gelezen en besproken op 3 maart 2021. 
De Focusgroep adviseert de AANT-raden de volgende schriftelijke reactie te geven: 
 

Kaderbrief 
Uw kaderbrief staat vol met warrig en wollig taalgebruik. Hij gaat vooral in op 
complexiteit, maar biedt geen oplossingen. De basis moet op orde zijn, richt je 
daarop. 
 
Interne organisatie: 
Het zaaksysteem is de laatste jaren niet op orde geweest. Grip daarop lijkt te 
ontbreken. In het ontvangen addendum staat dat u een nieuw systeem voor € 
200.000,- gekocht heeft. De invloed daarvan wordt niet duidelijk. Het ziekteverzuim is 
nog te hoog. Er wordt vooraf al rekening mee gehouden bij de inzet van de uren. 
Waar is het ambitieniveau van de RUD? De focusgroep zou willen streven naar een 
ziekteverzuim van maximaal 5%. 
 
Financiën: 
De kosten van de RUD lijken niet onder controle door vele oorzaken. Hierdoor 
ontstaat een beeld van een onbeheersbare organisatie. Wat gaan de nieuwe taken in 
het kader van de Omgevingswet voor (financiële) gevolgen hebben? Waarschijnlijk 
zijn die gevolgen groot maar hoe en wat is nu niet duidelijk. Er verschuiven uren van 
de provincie naar de gemeentes. Wat voor (financiële) gevolgen gaat dit precies 
hebben en willen we dit als gemeentes? U zegt in te willen zetten op klimaatdoelen 
en energiebesparing bij bedrijven. Dit is een uitbreiding van de dienstverlening waar 
gemeentes niet om hebben gevraagd (maar wel voor moeten betalen). 
 
Samenwerking: 
Waarom wordt er niet ingezet op samenwerking met omliggende omgevingsdiensten 
zoals de Omgevingsdienst Groningen? Milieuproblematiek stopt niet bij gemeente- en 
provinciegrenzen. 
 
Afsluitend: 
De kaderbrief is gericht aan de colleges en er wordt expliciet bij gezegd dat het niet 
rechtstreeks naar de raden gaat. Waarom niet, dat wil deze intergemeentelijke 
werkgroep juist wel, zo kun je als raad je eigen vertegenwoordiger nog iets 
meegeven. Bovendien is dit een wettelijke verplichting (Artikel 34b Wet 
gemeenschappelijke regelingen). 
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