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Ondenrverp: Plan van Aanpak vorming RUD in Drenthe

Geachte voorzitter/leden,

ln de bestuurdersconferentie over de RUD in Drenthe van 25 mei jl. is consensus

ontstaan over het hoofdmodel van de Drentse RUD, die 1 januari 2013 operationeel
moet zijn.

Hierover hebben wij u in mei geinformeerd door u het eindbericht aan de staats-

secretaris van lnfrastructuur en Milieu te sturen.

Om te realiseren dat per 1 januari 2013 de RUD operationeel is, is een Plan van

Aanpak opgesteld. Wij hebben het Plan van Aanpak vanmorgen vastgesteld.

Dit plan is op 4 oktober verzonden aan de staatssecretaris en gaat hierbij in afschrift
aan u om u te informeren over de huidige stand van zaken betreffende de RUD in

Drenthe.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

Bijlage(n):
coll.

secretaris
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Ondenrverp: Plan van Aanpak vorming RUD in Drenthe

Geachte heer Atsma,

ln het vervolg op de bestuurdersconferentie van 25 mei jl. van de provincie en de
twaalf gemeenten in Drenthe is er in de afgelopen maanden gewerkt aan de totstand-
koming van een Plan van Aanpak voor de RUD-vorming. Het Plan van Aanpak is als
bijlage bij deze bríef gevoegd.

Het Plan van Aanpak is compact gebleven. Het voorziet in de opstelling van een
Contourennota, met daarin een gedetailleerde uitwerking van ons hoofdmodel voor de
RUD-organisatíe én een concrete invulling van de projectorganisatie die daadwerkelíjk
de RUD gaat bouwen per 1 januari 2012. Ook geeft het een eerste inzicht in wat er in
de vervolgfasen na 1 januari 2O12is voorzien.

Het ligt in de bedoeling de Contourennota in een bestuurdersconferentie eind dit jaar
vast te stellen. Vóór 1 januari 2012 zullen wij u vervolgens berichten over de resul-
taten.

Wij zijn verheugd vast te stellen dat in Drenthe'de dertien partijen' in gezamenlijkheid

optrekken in het complexe proces van RUD-vorming. Niet alles is eenvoudig en wij
realiseren ons dat nog complexe problemen opgelost moeten worden. De tijdsdruk op
het proces Ís groot, het vraagt dus veel inzet van de betrokken partijen.
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Omdat wij graag de colleges van alle partijen in de gelegenheid wilden stellen het
Plan van Aanpak te bespreken en de opmerkingen van het VDG-portefeuillehouders-
overleg van donderdag 29 september wilden verwerken, hebben wij eerst vandaag het
Plan van Aanpak vastgesteld. Wij gaan ervan uit met de toezending van heden aan
onze rapportageverpliehting per 1 oktober te hebben voldaan.

gedeputeerde staten van Drenthe,



 

Plan van Aanpak RUD 
 

“Over de vorming van een Drentse RUD” 
 

 

30 september 2011 

 

 

Inleiding 

 

Met de opgave om te komen tot Regionale Uitvoerings Diensten (RUD’s) zien lokale en regionale 

bestuurders in Nederland zich geconfronteerd met een complexe opdracht, qua inhoud, tijdspad, 

capaciteit, energie en kosten. Niet alleen moeten in Drenthe de dertien partners (gemeenten en 

provincie) elkaar zien te vinden, maar ook de waterschappen, politie en justitie zijn betrokken bij de 

totstandkoming van een RUD in Drenthe. In de afgelopen periode hebben de bestuurders in Drenthe 

al vele malen met elkaar gesproken over deze opgave. In een bestuurdersconferentie op 25 mei jl. 

heeft dit geleid tot consensus over de richting die partijen met elkaar in willen gaan, en is een 

hoofdmodel van organiseren gekozen. Over de precieze inrichting en detaillering van de RUD, de 

samenwerking tussen partijen, de governance, de positie van de RUD in de keten en de wijze waarop 

de RUD de gemeenten – als eerste overheid voor burgers en bedrijven – in Drenthe moet bedienen is 

nog veel te zeggen.  

 

In de komende anderhalf jaar staat dus heel veel te gebeuren willen wij in Drenthe met elkaar komen 

tot de vorming van een Drentse RUD. Op 1 januari 2013 moet deze officieel starten. Dat vraagt veel 

inzet van bestuurders en ambtenaren. Wij willen recht doen aan al hetgeen dat tot nu toe is 

gepresteerd, en tegelijkertijd voorkomen dat we ‘suboptimale’ oplossingen bedenken voor de 

vraagstukken waar we nog tegenaan zullen lopen. Dat vraagt dat we elkaar blijven ‘verleiden’ met de 

goede argumenten voor de juiste aanpak. 

 

De aanpak bestaat uit drie voorbereidende stappen en een uitvoerende stap. 

Deze stappen werken wij uit in gelijknamige fasen in dit Plan van Aanpak: 

1. opstellen Contourennota 

2. opstellen integraal bedrijfsplan 

3. opstellen implementatieplan 

4. uitvoeren implementatieplan, met als resultaat een operationele RUD vanaf 1-1-2013. 

 

 

Fase 1: De Contourennota 

 

Procesmatige aanpak 

In dit deel worden de politiek bestuurlijke vragen die nog leven bij gemeenten en provincie 

beantwoord. Het betreft de uitwerking van het Drents model zoals die in de brief aan staatssecretaris 

Atsma eind mei is verwoord. De dertien secretarissen hebben aangegeven in deze fase als stuurgroep 

de opgave ter hand te nemen om een concept ‘Contourennota’ op te stellen, inclusief een voorstel 

voor een invulling van de projectorganisatie die daadwerkelijk de RUD gaat bouwen na 1 januari 2012. 

Zij voelen zich vanuit hun positie als ambtelijke leiding verantwoordelijk voor de opbouw van een 

gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de dertien partners. Ook kunnen zij vanaf het begin werken 
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aan een blijvend goede verbinding tussen de uitvoeringsorganisatie RUD enerzijds en de 

gemeentelijke en provinciale organisatie, c.q. waar nodig de bestuurder(s), anderzijds. 

 

Gedeputeerde Tanja Klip is bestuurlijk portefeuillehouder ‘regie’ RUD, en heeft de verplichting om – 

via GS – te rapporteren aan de Staatssecretaris over het verloop van het proces in Drenthe. Zij vraagt 

bij deze verantwoordelijkheid om support van de samenwerkingspartners in de persoon van een 

drietal bestuurders, af te vaardigen via de VDG. Samen vormen zij een ‘bestuurlijke regiegroep’ die 

vooral vanuit de bestuurlijke regie inbreng levert in de opzet van de Contourennota en die een goede 

bestuurlijke voorbereiding ter hand neemt van een besluitvormende bestuurdersconferentie einde dit 

jaar over de Contourennota. De bestuurlijke regiegroep staat onder voorzitterschap van de 

gedeputeerde Klip. De secretarissen dragen zorg voor een afvaardiging uit hun stuurgroep om te 

linken met hen als stuurgroep. De extern regisseur staat ten behoeve van ‘de dertien’ de bestuurlijke 

regiegroep terzijde. Zo willen wij in de komende drie maanden goede bestuurlijke besluitvorming 

voorbereiden over het definitieve Drents model, en de weg waarlangs de Drentse RUD gerealiseerd 

moet worden. 

 

In de voorbereiding ligt het in de rede aan te sluiten bij de werkwijze tot nu toe: de projectleider werkt – 

ten behoeve van de stuurgroep –  in samenspraak met de voorbereidingsgroep (4 vertegenwoordigers 

van drie regio’s en de provincie als deelnemer aan de RUD), concepten en ideeën uit. Deze worden in 

de stuurgroep van secretarissen besproken, becommentarieerd en zo mogelijk met nieuwe ideeën en 

alternatieve oplossingen verrijkt. De stuurgroep neemt de verantwoordelijkheid voor het integreren van 

alle voorstellen en alternatieven in een concept-Contourennota. 

 

De huidige kerngroep RUD (ambtelijke vertegenwoordigers van alle betrokken partijen) houdt op te 

bestaan in deze vorm. De secretarissen zijn in de lead, hun inhoudelijke mensen krijgen voortaan 

terugkoppeling vanuit de stuurgroep via henzelf. De kerngroep kan, wanneer dat past, op ad-hoc 

basis bijeen geroepen worden als ambtelijk inhoudelijk klankbord.  

 

De bestuurlijke regiegroep is voor de stuurgroep en extern regisseur de bestuurlijke sparringpartner bij 

de voorbereiding van het concept van de Contourennota, en de opstelling van resterende vraag- en 

discussiepunten voor de bestuurdersconferentie. 

 

Inhoudelijke aspecten 

Deze fase leidt tot een bestuurlijk vast te stellen Contourennota die als kader voor de inrichting van de 

Drentse RUD en het opstellen van het bedrijfsplan functioneert. In de Contourennota wordt dan ook 

vastgelegd op welke onderwerpen het bedrijfsplan in dient te gaan en welke kaders daarbij 

gehanteerd dienen te worden. Ook de ‘vrijheidsgraden’ t.a.v. het beleid krijgen hier een eerste 

uitwerking: hoe zien ‘bestuurlijke arrangementen’ voor de districten er grosso modo uit? Hoe krijgen 

de bestuurders ‘waar voor hun geld’? Strategische onderdelen van het bedrijfsplan worden al in de 

Contourennota geadresseerd, zoals identiteit (uitgewerkt in visie, missie, strategie). Ook vraagstukken 

rondom BTP(+), nulmeting, kwaliteitscriteria, rollen diverse onderdelen (expertisecentrum 

bijvoorbeeld), positie gemeenten met KCC’s, huisvesting en locatiekeuzes, etcetera horen hier thuis.  

We gaan daarbij uit van het Drentse hoofdmodel van 25 mei: één RUD-organisatie, bestaande uit vier 

organisatorische onderdelen (drie geografische districten en een eenheid expertisecentrum), met een 

betrokken directie, een slagvaardig managementteam en gemotiveerde medewerkers. Met dit 

hoofdmodel bouwen we voort op wat op provinciaal niveau én in de geografische regio’s van Drenthe 

al is bereikt. Doel blijft dat voor burgers, instellingen en bedrijven door RUD-vorming de kwaliteit 

verbetert en de kosten zo mogelijk verminderen. 
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De Contourennota wordt na de bestuurdersconferentie door de colleges vastgesteld, en voor 1 januari 

via GS ingediend bij staatssecretaris Atsma. Ook willen wij dan in overleg met alle betrokken partijen 

besluiten over de invulling van de definitieve ambtelijke projectorganisatie en bestuurlijke verankering 

voor fase 2 en volgende: de daadwerkelijke vorming en invulling van de Drentse RUD 

 

Ten aanzien van het tijdschema weten wij al wel zeker dat we zullen moeten werken met een 

parallellisering van activiteiten bij 1, 2 en 3. Niet alles kan op volgtijdelijke besluitvorming wachten. 

Daarmee denken wij grote tijdwinst te kunnen boeken. 

 

Medezeggenschap  

Via de stuurgroep van secretarissen zal medezeggenschap al meteen in de fase van het opstellen van 

de Contourennota de noodzakelijke aandacht krijgen. De secretarissen als WOR-bestuurder hebben 

hun directe lijnen met de Ondernemingsraden, zodat tijdige informatie uitwisseling en betrokkenheid 

bij het proces is gewaarborgd. 

 

 

Fase 2: Het Integraal bedrijfsplan 

 

Het integraal bedrijfsplan omvat een nadere uitwerking van de organisatie in de startsituatie en geeft 

aanzetten voor het ontwikkeltraject de eerste jaren. Deze fase start met een invulling van de nieuwe 

projectorganisatie door de stuurgroep. Daar wordt een nadere uitwerking van het plan van aanpak om 

tot een integraal bedrijfsplan te komen vastgesteld. In 2012 weten we dat veel werk verzet moet 

worden. Om de stuurgroep te supporten moet er een projectorganisatie worden neergezet, met 

voldoende capaciteit om op dagelijkse basis de voortgang van het proces te dienen.  

 

Opzet voor een projectorganisatie  

Bij het ontwerp en invulling van fase 2 overwegen wij te werken met een in te stellen projectgroep die 

een aantal werkgroepen aanstuurt en die rapporteert aan de stuurgroep van de secretarissen. 

 

Projectgroep 

- dagelijkse leiding en uitvoering van projectactiviteiten 

- verstrekt opdrachten aan de werkgroepen  

- beoordeelt resultaten van de werkgroepen 

- is scharnierpunt tussen stuurgroep en werkgroepen 

- bezetting en rolverdeling nader te bepalen; afhankelijk van besluitvorming aan einde fase 1 

kunnen wij ook meteen kiezen voor de aanstelling van ‘kwartiermakers’ als invulling van de 

projectgroep (kwartiermakers zijn niet per definitie ‘beoogd manager’, maar eerder ‘interim’, zowel 

van binnen als buiten mogelijk) 

- aan te zoeken kwartiermakers hebben dan als taak de opdracht, organisatorische opzet en 

werkwijze voor elk van de nieuwe organisatieonderdelen van de nieuwe RUD in te vullen, als ware 

ze al (eind)verantwoordelijk voor die eenheid, en vormen ze samen een soort ‘MT i.o.’ van een 

‘RUD i.o’.  

 

Werkgroepen  

- ontvangen opdracht incl. mijlpalenplanning van projectgroep en rapporteren daaraan 

- voorzitter van een werkgroep zit in projectgroep (linking pin) 

- uitbreiding/wijziging van de opdracht is mogelijk in overleg met de projectgroep 

- de leden van de werkgroepen zijn inhoudsdeskundige (gevraagd vanwege die deskundigheid, niet 

als ‘beoogd trekker’ of welke functie ook) 
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- eindproduct van de werkgroep is een ‘deel van het bedrijfsplan’ en advies van de werkgroep aan 

de projectgroep 

- werkgroep bepaalt zelf PvA en planning binnen scope en mijlpalen opdracht.  

- vragen voor andere werkgroepen zijn nodig/mogelijk 

 

Per deelproject is er een werkgroep. Daarnaast is er een speciale werkgroep communicatie die als 

taak heeft: 

- uitwerken communicatiestrategie 

- diverse communicatie activiteiten (nieuwsbrieven, bijeenkomsten) 

- de doelgroepen voor communicatie zijn zowel medewerkers, colleges, Raden, Staten, OM, 

Waterschappen, Politie, OR etc. (kortom wie moet wat wanneer weten). 

- externe communicatie; burgers, instellingen en bedrijven! 

- communicatie dient zo snel mogelijk te starten.  

 

De werkgroepen dragen zowel bij aan het voorbereiden van beantwoording van vragen en discussies 

in de fase van de Contourennota als aan het opstellen van het integrale bedrijfsplan. 

 

Inhoudelijke aspecten  

Het bedrijfsplan wordt opgesteld door middel van het uitvoeren van verschillende deelprojecten die 

samen leiden tot de invulling van het bedrijfsplan. Een inventarisatie van de mogelijke deelprojecten 

staat in de bijlage vermeld. 

Het bedrijfsplan geeft inzicht in onder meer de volgende onderwerpen: 

- uitwerking visie, missie en strategie, en afgeleid hiervan de waarden voor de nieuwe organisatie 

- producten en diensten (BTP en facultatief pakket); werkprocessen en procedures 

- organisatie en management (organogram en verantwoordelijkheden) 

- relatie front office – back office; wijze van informatieoverdracht 

- personeelsplan (concept functieboek, formatieplan in streefsituatie) 

- huisvestingsvraagstukken, inclusief locatiekeuzes 

- bestuurlijke aansturing en contractmanagement  

- aanzetten voor de uitwerking van enkele beleidsterreinen; personeelsbeleid, middelen 

management (resultaatgerichte aansturing) 

- ICT paragraaf 

- financiële paragraaf 

- overzicht implementatie activiteiten 

- risicoparagraaf 

- medezeggenschap 

- communicatie (niet alleen intern, ook extern: bijvoorbeeld opzetten drentse website) 

 

Het integraal bedrijfsplan wordt door de colleges vastgesteld. Van belang hierbij is dat we ook een 

goed beoordelingskader aanreiken (bijvoorbeeld 7S model, of anders). Dat kan de stuurgroep zelf 

gebruiken bij een ex ante evaluatie of we een compleet beeld hebben. En natuurlijk kunnen zij (en de 

colleges) het ex post gebruiken om tot oordeelsvorming te komen. 

 

Fase 3: Het Implementatieplan 

 

In het implementatieplan worden de activiteiten benoemd die nodig zijn in de implementatiefase. Het 

betreft activiteiten op juridisch, organisatorisch, financieel en operationeel gebied. Het 

implementatieplan wordt door de stuurgroep vastgesteld. 

Bij de uitvoering van het implementatieplan worden verschillende collegebesluiten en raads- en 

statenbesluiten genomen. 
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Tijdslijn 

 

 2011-3 2011-4 2012-1 2012-2 2012-3 2012-4 

Plan van Aanpak XXX      

Instellen (voorlopige) projectorganisatie      X     

Vaststellen aanpak Contourennota     X      

Contourennota       

Strategie en beleid       X XX     

Bestuurlijk-juridisch       X XX     

Organisatie en logistiek       X XX     

Personeel en organisatie       X XX     

ICT       X XX     

Financiën       X XX     

Opstellen Contourennota          XXX     

Vaststellen projectorganisatie definitief          X     

Besluitvorming Contourennota    X  X     

 Formeel adviestraject OR/GO          X  X X X X X X X X  

Integraal bedrijfsplan       

PSU fase integraal bedrijfsplan          X     

Strategie en beleid        XX  X X    

Bestuurlijk-juridisch         X X  X X      

Organisatie en logistiek       X X  X X    

Personeel en organisatie       X X   X X X       

ICT          X  X X X    

Financiën    X X X X X   

Implementatieplan opstellen        X X X X   

Integreren tot bedrijfsplan           x  X X X   

Besluitvorming integraal bedrijfsplan     X X X  

Uitvoeren implementatieplan            X X  X  X 

       

 

X is een maand (drie maanden per kwartaal) 

 

- Doorlooptijden lijken ruim, maar getrapte besluitvorming kost tijd (stuurgroep, colleges, soms raad 

of staten en terug) 

- Deelproducten c.q. hoofdstukken van bedrijfsplan kunnen met stuurgroep besproken worden 

zodra ze klaar zijn. 

- Om tijdswinst te maken kunnen onderdelen parallel uitgevoerd worden. Dit betekent dat 

voorbereidende werkzaamheden niet wachten op bestuurlijk fiat, maar al vast gestart worden 

(waar nodig in de vorm van scenario’s). 
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Bijlage: Deelprojecten 

 

Om het bedrijfsplan te voeden zijn in ieder geval (niet limitatief) de volgende deelprojecten relevant: 

 

Deelproject strategie en beleid 

- uitwerking van visie, missie, strategie, (wordt grotendeels al in de Contourennota bepaald) 

- producten en diensten (btp en facultatief pakket, relatie ketenpartners, relatie rampenplannen) 

- bepalen startpunt en ontwikkelambities eerste jaren 

 

Deelproject Ketenpartners 

- start na vaststelling Contourennota 

- inrichting van de ketensamenwerking 

- hanteren instrumentarium 

 

Deelproject bestuurlijk juridisch 

- selectie en opzet type GR, relatie voorbeeldmodellen, onderzoek (alternatieve) mogelijkheden  

- statuten juridische structuur 

- uitvoeringscontracten met opdrachtgevers/formats dienstverleningsovereenkomsten 

 

Deelproject organisatie, processen en logistiek 

- eindproduct organisatiemodel 

- leiding en sturing; managementstijl 

- organogram 

- werkprocessen en –procedures; kwaliteits- en procescriteria (van kwaliteitscriteria) 

- huisvesting 

 

Deelproject personeel 

- start en ontwikkeling voor komende jaren uitwerken 

- waarden, normen en cultuur 

- rechtspositie en arbeidsvoorwaarden, functieprofielen, organogram 

- resulterend concept functieboek is basis voor exploitatiebegroting 

- uitgangspunten voor sociaal plan en plaatsingsprocedure 

- sociaal plan en plaatsingsplan 

- in gezamenlijk overleg een zogenaamde bijzondere OR in (BOR) ten behoeve van het verankeren 

van medezeggenschap bij de vorming van de RUD (met bijpassende BGO) overwegen 

- de producten van dit deelproject worden besproken met (B) Georganiseerd Overleg en eventueel 

andere betrokken partijen in de implementatie 

 

Deelproject ICT 

- beleid ten aanzien van ICT; consequenties landelijk project RUDI en relatie PIM 

- inventarisatie bestaande ICT systemen en analyse mogelijke ontvlechting, afstemming op RUD 

operaties 

- hoe om te gaan met ICT bij de start van de RUD 

 

Deelproject financiën 

- basis financieel exploitatiemodel; op grond van uitkomsten personeel en organisatie te verfijnen 

- bedrijfsbegroting eerste jaar en meerjarenbegroting (incl. ambities) 

- tarieven ten behoeve van dienstverleningsovereenkomsten 

- waardering en indicatie van in te brengen waarden (op basis van nulmeting) 

- naast startsituatie ook ambitie ten aanzien van ontwikkeling komende jaren 




