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Standpunt en oproep raad van Peel en Maas betreffende de toetreding tot de RUD
Geachte raden Noord- en Midden-Limburg,
De raad van Peel en Maas heeft op 12 september in de Opiniërende Raadsvergadering het debat
gevoerd over de toetreding van Peel en Maas tot de RUD. Naar aanleiding van dit debat heeft de
raad van Peel en Maas aangegeven haar zorgen en bemerkingen met betrekking tot de RUD te
willen delen met de collegae-raden in Noord- en Midden Limburg. Hiertoe heeft de raad de griffier de
opdracht gegeven om dit uit werken in een brief aan uw raden.
Op dit moment kent de RUD een netwerk-vorm, waarin naar tevredenheid de informatie wordt
uitgewisseld en samengewerkt. De raad van Peel en Maas vindt het jammer dat deze
samenwerkingsvorm door de wetwijziging Wabo is ingehaald. Wat betreft de raad van Peel en Maas
had deze samenwerkingsvorm mogen worden gecontinueerd.
Het voorliggende voorstel om toe te treden tot GR-RUD is door de raad van Peel en Maas in de
opiniërende raadsvergadering behandeld. De kern van het voorstel is, conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr), een college-GR op te richten. Nu ligt aan de raden voor om de
colleges toestemming te geven voor deze toetreding.
Tijdens het debat kwam aan orde welke middelen de raden hebben om hun wettelijke controlerende
taak te kunnen vervullen. Vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de raden het recht
op het indienen van zienswijzen op begroting en begrotingswijzigingen (artikel 35).
Vervolgens stelde de raad zichzelf de vraag of met het instrument van de zienswijze de controlerende
taak naar behoren kan worden uitgeoefend.
De afgelopen jaren is een viertal nieuwe gemeenschappelijke regelingen ingesteld: de MGR,
modulaire gemeenschappelijke regeling op het terrein van het sociaal domein van de zeven NoordLimburgse gemeenten, de Omnibuzz gericht op de uitvoering van het doelgroepenvervoer, waaraan
alle Limburgse gemeenten deelnemen, de BsGW, waaraan bijna alle Limburgse gemeenten
deelnemen en nu ligt de toetreding van de RUD voor aan de gemeenten in Noord- en MiddenLimburg.
In de raad van Peel en Maas werd naar voren gebracht dat het toetreden tot een
samenwerkingsverband, dat op afstand staat van de eigen gemeente, en waarbij de raad dit aan de
burgers moet kunnen uitleggen, lastig is. Zeker als er een kostenverhoging aan de orde is.
Vervolgens kwam aan de orde dat destijds bij de oprichting van de MGR de raden met elkaar hebben
besloten tot een regionale raadswerkgroep MGR, waarin twee vertegenwoordigers per gemeente
participeren om een extra ingang te hebben bij bestuur en organisatie van de MGR. Zodat de raden
hun controlerende taak kwalitatief beter kunnen uitvoeren. Dit in aanvulling op het wettelijk

zienswijzerecht Deze regionale raadswerkgroep MGR werkt vanaf 2015 tot tevredenheid van de
raden.
Tijdens het debat heeft de raad van Peel en Maas de oproep gedaan om in overleg te gaan met de
andere raden van Noord- en Midden-Limburg om de mogelijkheden voor een regionale
raadswerkgroep RUD af te tasten. Dit zou verder kunnen worden uitgewerkt in de kring van griffiers
voor Noord- en Midden Limburg die in december weer bij elkaar komt.
Tevens kwam in het debat ook het takenpakket aan de orde dat wordt overgeheveld naar de RUD.
Voor de raad van Peel en Maas is het wettelijk pakket geen punt van discussie. De wetswijziging is
een feit. Het voorstel om het bovenwettelijk pakket over te dragen, leidde tot vragen en opmerkingen
bij de raad, vanwege het feit dat er sprake is van toename van kosten met 50 %. Tegelijkertijd werd
afgesproken in het debat in dit schrijven de oproep te doen: dat de raad graag in contact wil komen
de raden van de gemeenten, die niet het bovenwettelijk pakket hebben ingebracht / gaan inbrengen
in de RUD om de achtergronden, feiten en argumenten uit te wisselen.
De raad van Peel en Maas heeft nog geen besluit genomen over de toetreding tot de RUD en het
bovenwettelijk pakket.
Kort samengevat is onze vraag aan uw raden om samen op te trekken om tot regionale
raadswerkgroep RUD te komen. Ten tweede nodigt de raad van Peel en Maas de raden, die niet
bovenwettelijk pakket inbrengen in de RUD, uit om de argumenten uit wisselen. Het contact kan via
de eigen fracties lopen of via onze griffier van Peel en Maas.
Wij wachten uw reactie in af.
Met vriendelijke groet,
In opdracht van de raad van Peel en Maas,
Drs. A.G. Joosten
Griffier

