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Voorstel
1. Kennisnemen van de bestuursrapportage GR RUD Limburg Noord.

2.
Inleiding
Op 05 juli 2018 is de begroting 2019 door het algemeen bestuur van de RUD Limburg Noord
officieel vast gesteld.
Met behulp van de tussentijdse rapportage geven wij een beeld van de voortgang van de
organisatie.
3.

Stand van zaken 2019

INHOUDELIJK
1 Programma-uitvoering
Algemeen
Het blijft voor (sommige) partners nog altijd lastig om de juiste en volledige gegevens te
monitoren / registreren. Dit gegeven benadrukt nogmaals het belang van het EVA traject.
Daarnaast is de sturing moeilijk doordat diverse uitvoeringsprogramma’s pas later in het jaar
zijn vastgesteld en één uitvoeringsprogramma nog niet is ontvangen.
Ook krijgen de RUD en haar partners steeds meer te maken met de krapte op de
arbeidsmarkt. Het niet (eenvoudig) kunnen invullen van vacatures bemoeilijkt het behalen
van het uitvoeringsprogramma. De bevoegdheid tot inhuur ligt bij de partners. Dit maakt de
sturing op het regionaal uitvoeringsprogramma voor de RUD Limburg Noord lastig.
Regionaal uitvoeringsprogramma
Tabel 1 geeft de voortgang van het Regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) in uren weer.
In dit RUP is al rekening gehouden met een aanpassing van het UP van Leudal.
Leudal heeft het volledige programma aangeleverd. Dit terwijl zij de intentie hadden om
alleen de basistaken binnen de RUD Limburg Noord in te brengen.
Leudal is momenteel bezig om een aangepast UP vast te laten stellen. Deze aanpassing is
voor het overgrote deel meegenomen in onderstaande cijfers.
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Tabel 1

Ten opzichte van de totaal begrootte uren uitvoer RUP is tot en met augustus 42%
gerealiseerd. Uitgaande van een gelijkmatige uitvoering zou dit percentage op 67% moeten
staan.
Het programma is onderverdeel in 4 rubrieken.
In onderstaande tabel wordt de realisatie van het uitvoeringsprogramma gespecificeerd. Per
rubriek (Bestuurlijke Prio’s & Projecten, Juridisch ,toezicht en vergunningverlening) worden
de afgeronde werkzaamheden weergegeven.
Tabel 2
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Tabel 3

Bestuurlijke prio’s & projecten
Uit bovenstaande tabellen lijkt de realisatie aan het einde van het jaar beduidend lager uit te
komen dan de begroting volgens het regionaal uitvoeringsprogramma.
Zo lijkt dat er in 2019 op bestuurlijke Prio’s & Projecten circa 31,50 fte minder wordt ingezet.
Een mogelijke verklaring voor het achterblijven van de realisatie uren is dat men hierop niet
actief monitort.
Juridische werkzaamheden
Op het juridisch vlak lijkt er circa 3.5 fte minder te worden ingezet in 2019. Deze inzet is
afhankelijk van het aantal zaken die ontstaan. Bovendien wordt alleen geregistreerd op
afgeronde zaken, terwijl het langdurige procedures kunnen zijn.
Toezicht
Op het gebied van toezicht is de verwachting dat er voor circa 12 fte minder werk wordt
gerealiseerd. Dit wordt met name veroorzaakt door milieutoezicht en overige toezicht, zoals
controles bij evenementen, buitengebied e.d. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn de vacatures
die lastig in te vullen zijn, prioritering van werkzaamheden en de wijze waarop de voortgang
wordt geregistreerd (geen correcte aanlevering en registratie en pas indien de controle
volledig is uitgevoerd). Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar bijlage 1: nadere
specificatie stand van zaken regionaal uitvoeringsprogramma augustus 2019 (incl.
uitwerking).
In het hieronder gepresenteerde overzicht zijn de afgeronde controles milieu weergegeven.
Dit betekent dat de in voorbereiding zijnde controles nog niet zijn opgevoerd. Hierdoor kan
het gepresenteerde beeld negatiever lijken dan de werkelijkheid.
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Tabel 4

Realisatie toezicht controles milieu bij bedrijven
Begroot t/m augustus 2019

Realisatie t/m augustus 2019

Daarnaast zijn de onderlinge verschillen tussen partners groot. De realisatie schommelt
tussen de uitersten van 9% tot 125% bij de milieutoezicht “ontvangende gemeenten”. Bij de
met name “uitvoerende gemeente” is de bandbreedte van realisatie tussen de 42% en 75%.
Voor een gedetailleerdere specificatie van bovenstaande tabellen verwijzen wij naar bijlage
1.
Basis- en milieutaken
Omgevingswet
Vanaf 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt en moderniseert in wet de
wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water.
De medewerkers van de RUD Limburg Noord moeten zich voorbereiden op deze gewijzigde
regelgeving. In het najaar van 2019 organiseert de RUD academie daarom de eerste cursus
met betrekking tot de Omgevingswet.
In de notitie ‘RUD Limburg Noord op KOERS naar de Omgevingswet’ wordt de koers van de
met betrekking tot de Omgevingswet verwoord die zij samen met haar partners oppakt.
De uitwerking vindt plaats binnen de werkgroep Omgevingswet.
EVA traject
Na afronding van de aanbesteding in oktober 2018 startte het project EVA, de implementatie
van de VTH-applicatie. We zijn gestart met het ontwikkelen en vaststellen van een
blauwdruk voor de procesinrichting op basis van de landelijke zaaktypecatalogus en met het
opstellen van generieke briefsjablonen.
Door diverse oorzaken, zoals de innovatie dat meerdere deelnemers en organisaties met de
applicatie gaan werken, de daarmee samenhangende eisen vanuit de AVG, de applicatie nog
niet zo ver gereed is als vooraf ingeschat en dat vooruitlopend op de Omgevingswet deze
ontwikkelingen in de implementatie worden meegenomen, loopt het implementatietraject
vertraging op. Het gevolg hiervan is dat de aansluitgroepen later van start gaan dan in
eerste instantie gepland. Mogelijk kan deze achterstand op een later moment in 2020 nog
ingehaald worden. Het uitgangspunt is om in elk geval alle (huidig aangemelde) deelnemers
voor de ingang van de Omgevingswet te laten starten.
Branchegericht werken
In 2019 zijn wij gestart met het branchegericht werken, een pilot rondom het planmatig
toezicht. Op basis van analyse, lokale en de regionale toezichtbehoefte heeft een
herverdeling van inzet uren afkomstig vanuit de risicoanalyse plaats gevonden. Daarin zijn
de wegingsfactoren uit de bestaande risicoanalyse meegenomen.
Op deze manier kan toezicht flexibeler worden ingezet naar behoefte.
Met het branchegericht werken is tevens een kentering van output (aantal controles) naar
outcome toezicht ingezet.
De eerste resultaten van het branchegericht toezicht worden met de partners geëvalueerd en
dienen als input voor het regionaal uitvoeringsprogramma 2020.
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Gebiedsgericht Handhaven (GGH)
Publieke en politieke aandacht voor de mestketen is gegroeid door diverse publicaties op het
gebied van mest. Dit heeft geleid tot een initiatief om gebiedsgericht te gaan handhaven.
Dit project wordt samen met de gemeenten en provincies voor de Wabo/Omgevingswet, de
Waterschappen voor de kwaliteit van oppervlaktewater en de NVWA voor het toezicht op de
mestwetgeving opgepakt.
Het doel van het project is om de samenwerking te versterken op het gebied van
gezamenlijk toezichthouden en het naleefgedrag op het gebied van mestwetgeving te
verhogen.
Binnen het project zijn werkgroepen bezig om te komen tot: een bestuurlijke overeenkomst,
de mogelijkheid tot uitwisseling van gegevens (AVG - problematiek), een selectie van te
controleren bedrijven (gezamenlijke risicoanalyse), communicatie rondom de mestketen en
het opzetten van een rapportage/verantwoording naar betrokken bestuurders.
Digitaal toezicht
Het branchegericht werken, geïntroduceerd in 2018, wordt ondersteund met Digitale
Checklisten (DC). Het contract met DC is verlengd tot 2020 zodat meer kennis wordt
opgedaan en behouden en dient als overbruggingsperiode. Met de implementatie van Squit
20/20 in 2019 en 2020 worden in de toekomst namelijk alle controles digitaal uitgevoerd
met “OPPAD”.
Het opdoen van kennis bestaat uit monitoring op resultaten van de controles. Hiermee wordt
een eerste aanzet gemaakt naar de kentering van output (=aantallen) naar outcome
(= resultaat) van de controles.
Doordat het werken met Digitale Checklisten nog niet (voldoende) is ingebed in de
werkprocessen bij de partners is het gewenste resultaat (nog) niet behaald.
Bereik- en beschikbaarheidsregeling
Binnen de werkgroep Piket worden actuele zaken rondom de bereik- en beschikbaarheidsregeling besproken, zoals het delen en leren van praktijkervaringen en het verbeteren van
werkafspraken. Aandachtspunten bij de beschikbaarheidsregeling zijn een evenredige inzet,
in verband met de krapte op de arbeidsmarkt, en beloning binnen de beschikbaarheidsregeling.
Het contract met het ingehuurde callcenter, voor de bereikbaarheid eindigt op 30 september
2019. Er is een nieuwe gezamenlijke meervoudig onderhandse aanbesteding voor de
‘Milieuklachtentelefoon’ opgestart. De ingangsdatum van die nieuwe aanbesteding is 1
oktober 2019.
Onderzoek positie Uitvoeringseenheid Roermond
In 2015 is het bevoegd gezag van een aantal bedrijven overgegaan van de provincie Limburg
naar de gemeenten in Limburg Noord. Randvoorwaarde voor de decentralisatie van deze
vvgb-bedrijven was de overname van het personeel. De werkzaamheden vallen onder de
basis milieutaken en daarmee onder het takenpakket van de RUD. Omdat de RUD Limburg
Noord werkzaam was onder een bestuursovereenkomst en geen personeel in dienst kon
nemen, is voor het uitvoeren van de taken bij deze bedrijven een uitvoeringseenheid (UE)
binnen de gemeente Roermond opgezet. In de UE werd de menskracht ondergebracht én
werd de taakuitvoering bij deze bedrijven belegd.
De omvorming van de RUD Limburg Noord tot een gemeenschappelijke regeling, de ambities
om de UE zoveel mogelijk te integreren in de organisatie én de lastige invulling van ontstane
vacatureruimte hebben geleid tot de behoefte om de toekomstige positie van de UE te
onderzoeken. Het bedrijf Arena Consulting onderzoekt momenteel welke optie voor het
positioneren van de UE het best past bij de ambities van de RUD Limburg Noord en haar
partners. Er zijn diverse gesprekken gevoerd en er is een concept rapportage opgesteld.
Samen met de gemeente Roermond worden de consequenties van de voorkeursoptie in
beeld gebracht. De rapportage wordt binnenkort besproken in het lijnmanagersoverleg,
waarna uiteindelijk besluitvorming plaats zal vinden in het algemeen bestuur.
Projecten
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Energie
De noodzaak om energie te gaan borgen in RUD verband wordt steeds groter. De grote
besparingsdoelstellingen bij de bedrijven kunnen door de verschillende gemeenten
afzonderlijk niet worden behaald. Wijzigingen in wetten en regels volgen zich in snel tempo
op. Waarin 2018 nog werd aangegeven dat gemeenten zich volledig moesten inzetten op de
EED’s, is deze bevoegdheid inmiddels vervroegd over gegaan naar het RVO. Daarvoor in de
plaats is de taak informatieplicht bij de gemeenten belegd.
De RUD is samen met de energiespecialisten en een extern adviesbureau sinds 2018 aan de
slag om alle wettelijke taken in beeld te brengen en de vertaalslag te maken naar
doelstellingen en benodigde financiering en capaciteit.
De RUD maakt op dit moment samen met de bevoegde gezagen de vertaalslag van de
doelstellingen en taken, opgenomen in het vervolg plan van aanpak energie. Vervolgens zal
de RUD de vertaling opnemen in de voorgestelde uitvoeringsprogramma’s aan de bevoegde
gezagen, waarna keuzes voor 2020 gemaakt kunnen worden.
Externe Veiligheid
In 2018 heeft de RUD LN een projectplan ingediend voor het Provinciaal
Uitvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid, met een looptijd van januari 2018 tot en met
juni 2019.
In april 2018 heeft de RUD een positieve beschikking van de Provincie ontvangen.
In het najaar van 2019 zal het project voor definitieve vaststelling worden ingediend bij de
Provincie, waarna de afrekening met de partners kan plaatsvinden. De inkomsten en
uitgaven zullen in het jaar 2019 worden verantwoord.
Ook voor de periode juli 2019 tot en met 2020 is een nieuw projectplan ingediend.
In afwachting van een positieve beschikking zal dit project in het jaar 2020 worden
verantwoord.
2 Coördinatiecentrum
Opleidingen / RUD academie
Ook in 2019 is en wordt er door de RUD academie een uitgebreid opleidingspakket
aangeboden. Het animo voor de geboden cursussen is groot. Met de Omgevingswet in
aantocht staat in het najaar van 2019 de cursus ‘Omgevingswet en het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal)’ op het programma.
Tevens wordt er weer een basistraining piket verzorgd doordat bij diverse gemeenten nieuwe
toezichthouders zijn gestart.
Coördinatieteam
Personele ontwikkelingen hebben zich de afgelopen periode snel opgevolgd.
In mei 2019 heeft zowel de directeur als een medewerker van het coördinatiecentrum de
RUD Limburg Noord verlaten. Daarnaast legt het EVA traject een behoorlijk tijdsbeslag op de
medewerkers van het coördinatiecentrum.
Gezien de compactheid van het coördinatiecentrum heeft dit een grote impact.
Het bestuur heeft besloten de directeursfunctie mee te nemen in de evaluatie van de RUD
Limburg Noord, die momenteel loopt. Volgens planning zullen de uitkomsten van de
evaluatie in het algemeen bestuur van april 2020 worden behandeld. Er wordt nog bekeken
of besluitvorming naar voren gehaald kan worden.
Om de continuïteit zo veel mogelijk te kunnen borgen is de vacature coördinator
relatiebeheer opengesteld en ingevuld. Tevens wordt ingehuurd op een aantal specifieke
opdrachten.

FINANCIEEL
Met behulp van onderstaande tabel geven wij de begroting 2019 weer naast de reeds verrichte uitgaven tot en met 15 augustus 2019 met een
doorkijk richting het einde van het boekjaar.
Tabel 5

Begroting

Lasten
1 Programmauitvoering
Basis- en milieutaken
Projecten
Wabotaken
2 Coordinatiecentrum
3 Onvoorzien
4 Vennootschapsbelasting
7 Betalingsverkeer
Totaal lasten

Taakveld

2019
Primaire
begroting

2019
Realisatie
tot en met
15-8-2019
Saldo

7.4 milieubeheer
7.4 milieubeheer
8.3 wonen en bouwen
0.1 bestuur
0.4 overhead
0.8 overige baten en lasten
0.9 vpb
0.5 Treasury

€ 1.302.000 €
€
€
€
72.000 €
€
20.000 €
€ 800.000 €
€
50.000 €
€
€
€
€
€ 2.244.000 €

46.000
316.000
362.000

0.1 bestuur
0.4 overhead
0.8 overige baten en lasten
7.4 milieubeheer
7.4 milieubeheer
8.3 wonen en bouwen

€
20.000 €
20.000
€ 800.000 € 800.000
€
50.000 €
50.000
€ 1.117.000 € 565.000
€
€
1.000
€
72.000 €
€ 2.058.000 € 1.435.000

2019

2019
2019
verwachte
Realisatie
verwacht
geheel 2019 eind saldo

€ 1.257.000 € 1.057.000
€
€
263.000
€
72.000 €
100.000
€
20.000 €
20.000
€ 483.000 €
740.000
€
50.000 €
€
€
€
€
€ 1.882.000 € 2.180.000

€ 245.000
€ -263.000
€ -28.000
€
€
60.000
€
50.000
€
€
€
64.000

€
€
€
€
€
€
€

€
20.000
€
800.000
€
50.000
€
970.000
€
266.000
€
100.000
€ 2.205.000

€
€
€
€ 147.000
€ -266.000
€ -28.000
€ -147.000

€
€

€
€

Baten
5 Programmauitvoering
Bestuurskosten
Overhead
Onvoorzien
Basis en milieutaken
Projecten
Wabotaken
Totaal baten

552.000
-1.000
72.000
623.000

Verwachte terugbetaling partner RUD LN voor resultaatbepaling
€
Totaal verwachte terugbetaling partners RUD LN voor resultaatbepaling€
Resultaat
Resultaat voor bestemming
6 Storting reserve
Resultaat na bestemming

0.10 mutaties reserves

€
€
€

-

€
€

-

€
€

-

-186.000 € 1.073.000 € 1.259.000 €
186.000 €
€ -186.000 €
€ 1.073.000 € 1.073.000 €

-

25.000 €
186.000 €
211.000 €

211.000
211.000

-
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Lasten
1 Programma-uitvoering
Basis- en milieutaken € 245.000
Het verwacht overschot op milieubeheer is als volgt te verklaren.
Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling van de
werkzaamheden basismilieutaken met € 400.000 iets lager uit te komen dan begroot. Dit
heeft voornamelijk te maken met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor vacatures
moeilijker in te vullen zijn. De uitwisseling van werkzaamheden is tussentijds nog niet
financieel afgerekend waardoor hier nog geen realisatie is opgenomen. De tussentijdse
afrekening is momenteel in voorbereiding. Door de inschatting van de uitwisseling worden
zowel de baten als de lasten circa € 146.000 lager ingeschat dan begroot.
Zoals aangegeven wordt momenteel de positie van de Uitvoeringseenheid Roermond
onderzocht. Door de lastige invulling van ontstane vacatures wordt momenteel ingehuurd.
Zowel via een extern bureau als via een partner van de RUD Limburg Noord.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat alle controles met deze constructie conform het
uitvoeringsprogramma uitgevoerd kunnen worden. Verder is de inschatting dat de geraamde
kosten voor de flexibele schil (voor specifieke vragen of onderzoeken) dit jaar niet benodigd
zijn. Door bovenstaande wordt een overschot verwacht van circa € 60.000.
Mocht blijken dat niet alle controles uitgevoerd kunnen worden vanuit het netwerk, dan zal
het overschot hoger uitvallen.
De partners hebben de kosten op basis van de begroting inmiddels gefinancierd. Dit betekent
dat aan het einde van het jaar, het daadwerkelijke overschot, voorafgaande aan de
jaarrekening terugbetaald zal worden aan de partners.
Voor het EVA traject zijn zowel kosten in de vorm van een bijdrage geraamd als kosten voor
het beheer. Deze kosten worden gefinancierd vanuit de daarvoor beschikbaar gestelde
reserve. Mogelijk zullen de kosten voor een deel naar achteren schuiven in verband met een
vertraging in de implementatiefase. Aangezien hier nog geen helderheid over is, wordt
voorlopig rekening gehouden met de geraamde kosten voor 2019.
Tenslotte is de verwachting dat niet alle begrote uitgaven benodigd zullen zijn.
Zo wordt de intentie om Sesom centraal aan te schaffen niet verwezenlijk, in verband met
het EVA traject. Verder is het onderhoud van apparatuur, zoals geluidsmeters, ook dit jaar
minimaal. Hierdoor wordt een overschot van circa € 39.000 verwacht.
Projecten -/- € 263.000
Het onderdeel projecten is niet begroot omdat vooraf moeilijk in te schatten is hoe de
uitvoering van de projecten eruit zal zien.
Het betreft hier onder andere het subsidietraject externe veiligheid.
De werkzaamheden voor externe veiligheid zijn subsidiabel, waarbij de werkzaamheden
verricht door de partners vergoed worden vanuit de subsidie.
De inschatting is dat de lasten uit zullen komen om circa € 263.000 en de baten op circa
€ 266.000. Het kleine verschil betreft de subsidiabele werkzaamheden van het
coördinatiecentrum voor dit project.
Wabotaken -/- € 28.000
Op basis van de aangeleverde voortgangsgegevens lijkt de uitwisseling op de
werkzaamheden Wabotaken met € 100.000 iets hoger uit te komen dan begroot. De
uitwisseling betreft hier met name werkzaamheden op constructieve veiligheid.
Hierdoor komen zowel de baten als de lasten naar verwachting circa € 28.000 hoger uit dan
begroot.
2 Coördinatiecentrum € 60.000
Het verwacht overschot is als volgt te verklaren.
De directeur heeft net als de coördinator relatiebeheer de RUD Limburg Noord in mei 2019
verlaten. Tevens heeft de 2e plaatsvervangend directeur aangegeven zijn functie per 1
8
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augustus neer te leggen. Om de werkzaamheden niet te veel te laten stagneren wordt er op
een aantal taken ingehuurd. Prioritering van werkzaamheden is noodzakelijk. Een aantal
werkzaamheden zullen in 2019 niet (volledig) worden uitgevoerd.
Met betrekking tot de directeursfunctie is besloten het profiel mee te laten nemen in de
evaluatie van de RUD Limburg Noord, waardoor nog geen sprake is van structurele invulling.
De functie coördinator relatiebeheer is wel opengesteld.
Door bovenstaande wordt een overschot op de salarissen verwacht van circa € 41.000.
Het dagelijks bestuur buigt zich momenteel over de wijze van invulling van het waarnemend
directeurschap in het laatste kwartaal van 2019.
Afhankelijk van deze uitkomst kan het overschot hoger of lager uitvallen.
Daarnaast wordt een overschot van circa €19.000 verwacht doordat de kosten voor het
gastheerschap vanwege de vacatures iets lager uit valt, de bijzondere ondernemersraad
geen externe expertise heeft ingeschakeld en de overige kosten iets lager zullen uitvallen.
3 Onvoorziene kosten € 50.000
Zoals het er nu naar uit ziet, zal het budget onvoorzien niet benodigd zijn.
Mede door de evaluatie en de vacatures worden geen specifieke onvoorziene projecten
opgepakt. Naar verwachting zal het volledige budget van € 50.000 daarom onbenut blijven.
Baten
5 Programma-uitvoering
Zoals reeds aangegeven komen een aantal activiteiten, de uitwisseling van werkzaamheden
en doorbetaling van subsidies, voor op zowel de lasten als baten kant. Hierdoor verloopt dit
budgettair neutraal voor de RUD Limburg Noord. De verwachte overschotten die wel effect
hebben op de RUD Limburg Noord worden op basis van de vastgestelde verdeelsleutels aan
de partners terugbetaald, voorafgaande aan de vaststelling van de jaarrekening.
Het betreft een ingeschat bedrag van € 211.000, voortkomende uit genoemde posten:
Uitvoeringseenheid Roermond
€ 60.000
Overschot basismilieutaken
€ 39.000
Subsidie deel EV voor coördinatiecentrum
€ 3.000
Overschot coördinatiecentrum
€ 60.000
Overschot onvoorzien
€ 50.000
Om een indicatie te geven welk bedrag de partners aan het einde van het jaar zullen
terugontvangen, is onderstaande tabel opgenomen.
Hierbij wordt opgemerkt dat het een inschatting betreft. De nog te maken keuzes op
verschillende gebieden kan direct invloed hebben op de hoogte van het terug te betalen
bedrag, zoals reeds toegelicht.
Tabel 6
Deelnemers
Beesel
Bergen
Echt-Susteren
Gennep
Horst aan de Maas
Leudal
Maasgouw
Mook en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Venlo
Venray
Weert
Provincie
Totaal

Verwachte terugbetaling UE Roermond
€
477
€
284
€
3.759
€
659
€
3.805
€
2.442
€
12.220
€
977
€
2.022
€
3.453
€
1.976
€
5.588
€
8.120
€
8.870
€
5.349
€
€
60.000

Verwachte terugbetaling overig
€
3.911
€
3.821
€
9.283
€
4.998
€
12.295
€
10.469
€
6.937
€
2.269
€
4.921
€
12.648
€
6.040
€
16.745
€
29.487
€
12.711
€
14.465
€
€
151.000

Totale verwachte terugbetaling
€
4.388
€
4.105
€
13.042
€
5.657
€
16.100
€
12.910
€
19.157
€
3.245
€
6.942
€
16.100
€
8.016
€
22.333
€
37.608
€
21.581
€
19.814
€
€
211.000
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Bijlage 1: nadere specificatie stand van zaken regionaal
uitvoeringsprogramma augustus 2019 (incl. uitwerking)
Hieronder volgt een nadere specificatie van het regionaal uitvoeringsprogramma.

Op de post “ locale projecten/prioriteiten” zijn de volgende activiteiten begroot:
stopperregeling agrarische bedrijven, ondermijning, actualiseren bedrijvenbestand, locale
ondersteuning (niet projectmatig), dienstverlening 2e-lijns, Management en kwaliteit,
onrechtmatige bewoning, omgevingswet enz.
Mogelijke verklaring voor het achterblijven van de realisatie uren is dat men hierop niet
actief monitort.

Juridisch

De inzet van juridische uren is afhankelijk van het aantal zaken die ontstaan.
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Toezicht

Mogelijke oorzaken voor de achterstanden zijn te vinden in de vacatures die lastig in te
vullen zijn, prioritering van werkzaamheden en de wijze waarop de voortgang wordt
geregistreerd (geen correcte aanlevering en registratie, conform afspraak, pas indien de
controle volledig is uitgevoerd).
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Toezicht in aantallen
Omdat in 2019 de pilot Branchegericht werken is toegepast is vergelijk van gegevens uit
2018 niet mogelijk.

Zoals reeds aangegeven betreft het aantal opgevoerde controles (deze casus: energie) de
daadwerkelijk afgeronde controles. Bij een audit van een sector gaat veel voorbereiding
zitten die uiteindelijk zal leiden tot het aantal te controleren bedrijven. Deze voorbereiding
is nog niet opgenomen.
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Verguningverlening
Vergunningverlening is lastig te plannen aangezien dit voor een groot deel afhankelijk is
van de vraag in de markt. Bovendien geldt hier ook dat conform afspraak pas registratie
plaats vindt indien het volledige vergunningsproduct is afgerond.
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