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Op 30 maart jl. informeerden wij u over de ontwikkelingen rond de vorming van een 
Regionale uitvoeringsdienst (RUD) in Midden-Brabant. Daarbij gaven wij aan u op de 
hoogte te zullen houden van de ontwikkelingen op dit gebied. Nu er ontwikkelingen 
te melden zijn, informeren wij u hierover.

In maart waren wij nog volop doende met het doen van onderzoek naar de 
mogelijkheden om een RUD in Midden-Brabant op te zetten. Inmiddels kunnen wij u 
laten weten dat de pogingen daartoe zijn gestaakt.

Naarmate het onderzoek vorderde en de implicaties daarvan duidelijk werden, 
hebben de bestuurders van de betrokken gemeenten in meerderheid geconcludeerd 
dat de realisatie van een RUD op de schaal van Midden-Brabant, niet langer 
opportuun was. De omvang van deze RUD zou te fragiel zijn om op goede wijze aan 
alle daaraan te stellen eisen tegemoet te komen.

Tevens hebben de betrokken bestuurders afgesproken toenadering te zoeken tot de 
West-Brabantse gemeenten om de mogelijkheden te bezien voor de vorming van 
één RUD in Midden- en West-Brabant. Daarmee wordt een RUD gevormd op de 
schaal van de veiligheidsregio, wat ook een wens van de minister is.

Het College betreurt het dat, om de in de raadsinformatie van maart gegeven 
redenen (o.a. nabijheid dienstverlening, lokale bekendheid e.d.) de vorming van een 
RUD Midden-Brabant niet langer tot de mogelijkheden behoort. Echter het College is 
ook van mening dat de gemeente en in het verlengde daarvan een RUD, wel de 
kwaliteit moet kunnen bieden die daarvan verwacht wordt en mag worden.

Over de (financiële) consequenties van de vorming van een RUD Midden- en West-
Brabant voor de gemeente Goirle is op dit moment nog weinig te zeggen. Daarover 
zal meer duidelijk worden als de aard van samenwerking, het takenpakket en de 
inrichting van de RUD duidelijk worden.



Wij zullen u op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen.
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