Dialoog Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regeling:

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD)

Vertegenwoordiger AB:

D. Kuipers

Doel Gemeenschappelijke
regeling:

De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers
bij de uitvoering van hun taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving.
Het gaat om de verplichte landelijke basistaken milieu in
aanvulling daarop kan de Uitvoeringsdienst op verzoek van
een deelnemer voor deze deelnemer ook andere adviserende,
ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden inzake de
vergunningsverlening, toezicht en handhaving op het gebied
van de fysieke leefomgeving verrichten met inachtneming van
het door de deelnemers vastgestelde beleid. Het gaat onder
andere om de volgende taken:




Alle overige wettelijke taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
kader van de Wet milieubeheer.
Specialistische adviezen behorend bij de overige
milieutaken.
Alle taken op het terrein van fysieke leefomgeving
zoals klimaat, duurzaamheid, milieuzorg,
communicatie en juridische zaken, geluid, lucht
externe veiligheid, bodem, water en RO-adviezen.

De gemeente Medemblik neemt alle taken af. En heeft dus
het meest uitgebreide pakket.
Jaarlijkse bijdrage:

In de begroting1 voor 2019 betaalt Medemblik € 1.245.217,-op een totale begroting voor milieutaken van €12.507.350,-De RUD NHN voert de taken uit voor 17 gemeenten en de
provincie Noord-Holland.

Website:

https://www.rudnhn.nl

Bijzonderheden:

Speciale website raadsleden:
https://www.rudnhn.nl/Raadsleden/Medemblik

In 2015 heeft de raad besloten (zie bijlage) dat er dialogen plaatsvinden met de vertegenwoordigers
van de gemeente Medemblik in de verschillende gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Onlangs
heeft het presidium besloten de agendacommissie te vragen de dialogen te agenderen in de
oriënterende commissievergaderingen. In de motie is ervoor gekozen om een spreiding over het jaar
aan te brengen zodat de agenda niet onevenredig wordt belast met deze onderwerpen.
Het doel van de dialoog is om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk gebeurt in een GR en
via de vertegenwoordiger meer invloed te krijgen op de taken die de GR uitvoert voor de gemeente
Medemblik.
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U kunt wat er is besproken in de AB-vergaderingen terugvinden via iBabs/ overzichten/
informatienota’s. Als u dan in de zoekbalk RUD intoetst komen de AB-stukken tevoorschijn.
Om ervoor te zorgen dat de portefeuillehouder2 zich kan voorbereiden op de vragen die de
commissie heeft wordt u verzocht de vragen voor maandagmorgen 4 maart om 09:00 uur in te
sturen. Mogelijke vragen (zoals uit de bijlage van de motie blijkt) zijn hierna toegevoegd.










Wat is, volgens u, het meest relevant voor ons om te weten over de ontwikkelingen van
afgelopen en komend jaar binnen de GR?
Wat heeft de belangrijkste prioriteit op het beleidsveld van de GR? Zowel van afgelopen
jaar, als voor komend jaar.
Welke keuzes zijn er voor deze GR gemaakt?
Wat heeft, volgens u, de GR afgelopen jaar specifiek voor Medemblik bereikt?
Wat wilt u met de GR komend jaar voor Medemblik specifiek gaan bereiken?
Welke kansen ziet u komend jaar om te gaan benutten?
Welke voor ons als raad relevante risico’s ziet u in het beleidsveld van de GR?
Tegen welke dilemma’s loopt u als vertegenwoordiger van Medemblik op en welke keuzes
maakt u hierbij, of gaat u maken?
Zijn er dilemma’s bij, waarbij het u helpt als wij als raad uitspraken over
denk/oplossingsrichtingen gaan doen?

Mogelijke vragen die raadsleden zichzelf kunnen stellen zijn:
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Welke opdracht heeft de raad gegeven aan de RUD? (kaderstellend/ controlerend)
Hebben wij de juiste opdracht aan het college voor de GR gegeven? Geven wij met onze
opdracht goed richting aan het door ons gewenste maatschappelijk rendement?
(kaderstellend);
Gaat de GR komend jaar de juiste zaken doen, conform onze opdracht? (kaderstellend);
Krijgen wij door de GR geleverd wat wij de GR opgedragen hebben? (controlerend);
Heeft de GR bij de invulling van haar opdracht goede prestaties geleverd? (controlerend)
Zijn er ontwikkelingen bij de RUD die van invloed zijn op de continuïteit, kwaliteit of
risico’s bij de dienstverlening van de RUD of op de bijdrage van de gemeente Medemblik
(controlerend);
Welke (onderdelen) van de taken zijn wel/ niet beïnvloedbaar door de raad?
(kaderstellend).

Op dit moment zitten er geen raadsleden namens Medemblik in een AB.

