5) Voorstel inzake gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
Zuidoost-Brabant
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen / opmerkingen bij het voorstel. Er wordt wat
langer stil gestaan bij de volgende punten:
- overgang taken. Portefeuillehouder dhr. Bax licht ondermeer toe hoe de fte handhaving die
naar de RUD overgaat is opgebouwd (0.6 fte wettelijke taak + 0.4 “sprokkeltaken”).
Desalniettemin wordt gevraagd om meer inzicht in welke taken de gemeente nu precies bij de
RUD neerlegt.
Toegezegd wordt dat in de Jaarrekening transparant zal worden aangegeven welke taken
precies naar de RUD zijn overgedragen;
- frictiekosten SRE. De Milieudienst SRE gaat over in de RUD. Bekend is dat bij de
Milieudienst sprake is van overcapaciteit. Aan deze overcapaciteit zijn kosten verbonden. Hoe
worden deze kosten betaald? (consequenties voor SRE en/of individuele gemeenten).
Portefeuillehouder dhr. Bax geeft aan dat de verwachting is dat deze kosten gering zullen zijn,
omdat gemeenten, en dan met name de grote gemeenten, de RUD (op termijn) van voldoende
opdrachten zullen voorzien. Hooguit is er sprake van frictiekosten.
Toegezegd wordt dat er inzicht zal worden gegeven in de financiele consequenties van de
overcapaciteit bij de Milieudienst SRE;
- samenwerking van 21 gemeenten. Het RUD wordt een GR van de 21 SRE gemeenten.
Fractie H&G vraagt of er ook de mogelijkheid is Waalre buiten deze GR te houden.
Portefeuillehouder dhr. Bax legt uit dat dit niet in de rede ligt. Hij benadrukt dat het oprichten
van een RUD wettelijk verplicht is. Hij zegt toe nog schriftelijk te zullen toelichten, of en in
hoeverre, het (theoretisch) mogelijk is Waalre buiten te sluiten;
- samenstelling AB GR. Desgevraagd licht de portefeuillehouder toe dat het AB van de GR
zes leden zal hebben. Vandaar dat er gekozen is voor een vertegenwoordiger vanuit de A2gemeenten.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

