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Verklaring Groot Bugg enum:
Goud in handen, schouders eronder

Het algemeen bestuur
van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord, in vergadering bijeen op donderdag 13
februari 2020te Grathem in Kasteel Groot Buggenum,

Overwegende dat:
door adviesbureau Lysias uit Amersfoort op 4 december 2019 in opdracht van het
Dagelijks Bestuur van de RUD Limburg Noord een evaluatie-onderzoek is gedaan en
hiervan een rapportage is uitgebracht, getiteld "Uitkomst evaluatie GR RUD Limburg
Noord" met als ondertitel "Goud in handen en schouders eronder";
in dit rapport wordt geconcludeerd dat de huidige netwerk GR nog altijd kan rekenen
op brede steun en dat de doelstellingen ervan ongewijzigd zijn, te weten:
o de RUD LN is een innovatieve, slagvaardige en efficiënte organisatie
o die bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit, gezondheid en veiligheid
van de leefomgeving
o en aan de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven
o door een gelijke benadering en behandeling onder de RUD LN (level playing
field)
o en aan het verlagen van de toezichtlasten door efficiënte en innovatieve
toezichtmethoden en het efficiënt bundelen van expertise;
in het evaluatie- rapport wordt geconstateerd dat er een aantal maatregelen nodig is
om de beoogde doelstellingen te bereiken en het adviesbureau hierover
aanbevelingen heeft gedaan;
in de huidige werkwijze sprake is van te veel vrijblijvende afspraken;
de betrokken medewerkers, lijn managers, BOR-leden, adviesraadleden en leden van
het algemeen bestuurders kennis hebben genomen van het rapport en de
aanbevelingen en zij hierover heden beraadslaagd hebben en hun bevindingen
hebben gedeeld met uw bestuur;
de analyse en de conclusies uit het rapport herkend worden en er draagvlak is voor
meer sturende afspraken (resultaatsverplichting) om de organisatiedoelen te
bereiken.
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Spreken af:

Het huidige concept van de RUD Limburg Noord (als netwerkorganisatie) te willen
voortzetten én een aantal maatregelen te willen implementeren om het functioneren van de
netwerk RUD te versterken en verder uit te bouwen.
Hiervoor een aantal maatregelen te implementeren:

1) Bestuur:
Het AB krijgt een andere rol. ln het AB sluiten de bestuurders een akkoord over de

uitgangspunten en de integrale inrichting van het uitvoeringsprogramma. Het DB realiseert
de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en legt verantwoording af aan het AB over de
realisatie.
2l Adviesraad:
De adviesraad is geen gebruikelijk onderdeel van het sturingsconcept van een
gemeenschappelijke regeling. De adviesraad stopt in zijn huidige vorm. De taken en de
verantwoordelijkheden zoals die in de gemeenschappelijke regeling zijn vastgelegd komen
praktisch te vervallen. Het is aan de directeur om het contact met de secretarissen goed te
organiseren; eventueel haalt hij de adviesraad bijeen voor overleg.
3) Directeu r/coördinatiecentrum(CC) :
a) De directeur monitort samen met het CC de voortgang (getalsmatig en kwalitatief) op
het uitvoeringsprogramma. De directeur spreekt de gemeenten aan op de
resultaten/productie. Wanneer de gemeente na herhaalde afstemming met de
directeur niet levert, is de directeur bevoegd het betreffende werkte organiseren en
daar een rekening voor neer te leggen.
b) Het coördinatiecentrum wordt versterkt. Het DB komt met een voorstel.
4) Lijnmanagersoverleg (LMO):
a) Het LMO krijgt een zwaardere rol. De deelnemers krijgen van hun gemeente een
mandaat dat past bij de taken van het LMO. Het LMO wordt ondersteund door het
cc.
b) Eventueel werkt het LMO in kamers zodat de operationele en de meer tactische
taken goed kunnen worden belegd.
5) Kennisgroepen:
Kennisgroepen zijn het hart van de RUD Limburg Noord en worden versterkt. LMO(-leden)
initiëren, stimuleren en begeleiden de kennisgroepen. De kennisgroepen leveren een
bijdrage aan het ontwikkelen van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.
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Geven als opdracht aan het dagelijks bestuur van de RUD Limburg Noord

:

Om deze afspraken te effectueren en over de uitvoering ervan te rapporteren aan het
Algemeen Bestuur en eventuele gevolgen te verwerken in de begroting 202L.

Aldus gedaan te Grathem,
Op L3 februari 2020,

Namens het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord,

De Voorzitter,
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Snijckers
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