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1 

 

RC 8 

Wabo 

herverdeling 

In 2015 wordt aan ons voorgelegd een zaak die in 2013 door 

het ministerie is aangekaart voor de jaren 2014 en 2015.  

Is hier sprake van een trage behandeling door de provincie.  

Of is de provincie nalatig door nu pas iets aan te kaarten dat 

gevolgen heeft voor de afgesloten jaar 2014? En ook 2015, 

maar dat is nog op tijd. 

 

In dit geval is de provincie noch traag noch nalatig. Het 

ministerie heeft de gemeenten geadviseerd, bij voorbaat al, om 

de wabo-decentralisatiegelden een op een over te dragen naar 

de RUD’s. Wij hebben met de RUD IJmond afgesproken dat wij 

op basis van resultaten en kwaliteitscriteria de nacalculatie 

methode hanteren. De provincie is regisseur voor het vormen 

van de RUD’s en ziet dat een RUD in de moeilijkheden zit en 

probeert via deze, in onze ogen, oneigenlijke en 

precedentscheppende manier financiële gaten te dichten waar 

de RUD’s zelf verantwoordelijk voor zijn. Dit is een onderwerp die 

de laatste maanden speelt. 

 

2 RC 11 

(rapport 

Bandell) 

Is er een gevolg voor de samenwerking in stadsregio verband?. 

Is met het idee van P en Z er niet juist sprake van een 

versmalling van de samenwerking op grote zaken.  

De stadsregio is juist een samenwerking met meer gemeenten 

en die hebben ook de ambitie om een sterke metropool 

Noordvleugel te maken. Is dan sprake van versnippering en 

bestuurlijke drukte door dit op P-Z schaal te willen doen? 

Of is hier sprake van een niet uitgesproken ambitie van deze 

twee grote gemeenten? 

 

U wordt voorgesteld deze vragen aan de orde te stellen in de 

bespreking in de commissie. 

  

  


