Aan:
De regiegroep Grip op Regionale Samenwerking
De gemeenteraden van Midden-Limburg
Onderwerp:
Bevindingen netwerkgroep RUD Limburg Noord
Roermond/Weert, 15 september 2017

Geachte leden van de regiegroep en de raden van Midden-Limburg,

Op 8 september 2017 is de netwerkgroep RUD Limburg Noord bijeengekomen in het kader van de
pilot Grip op Regionale Samenwerking. De netwerkgroep heeft beraadslaagd over de
mogelijkheden om de RUD LN als pilot te gebruiken.
Het bestuurlijk overleg van de RUD LN heeft op 8 juni 2017 een voorstel geaccordeerd, dat
vervolgens is doorgeleid naar de colleges van de betrokken gemeenten. Door een wijziging van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verplicht dat vanaf 1 januari 2018 alle RUD's zijn
ingericht als een openbaar lichaam op basis van een GR.
De gemeenteraden hebben in mei/juni besloten tot het uitvoeren van 3 pilots in het project Grip op
Regionale Samenwerking, waaronder de pilot RUD LN. De GR RUD is als pilot gekozen omdat dit
een nieuw in te stellen GR is. De netwerkgroep van deze pilot is vanwege de vakantieperiode niet
eerder dan begin september bijeen kunnen komen.
Betreurd wordt dat de keuzes die in het besluitvormingsproces tot nu toe zijn gemaakt, zoals over
de bestuursvorm en de inrichting, niet aan de raden zijn voorgelegd.
De netwerkgroep constateert verder dat het gezien de fase waarin de besluitvorming thans
verkeert voor haar niet meer mogelijk is om de stukken inhoudelijk te beoordelen, te analyseren
hoe gemeenteraden vooraf invloed kunnen uitoefenen op een nieuwe GR en hierover advies uit te
brengen aan de regiegroep en de raden.
De netwerkgroep rapporteert niet inhoudelijk over de concept-GR. De netwerkgroep zal deze GR
wel als pilot gebruiken om te bezien of de positie van de raden voldoende is verankerd in de
regeling. Te denken is hierbij aan de (tijdige) informatieplicht van het bestuur van de GR, de
mogelijkheid voor de raden om zienswijzen in te dienen en het budgetrecht van de raden. Wij
zullen de raden en de regiegroep hierover adviseren.
Eind 2017 zal de regiegroep aan de hand van de 3 pilots een tussenevaluatie voor de raden
opleveren.
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