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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
28 juni 2017
Aan deze besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de door het
Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg goedgekeurde notulen bevat de formele besluitvorming.
1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Afmeldingen zijn ontvangen van wethouder Franssen, wethouder Bok, wethouder Gerats,
wethouder Cortenraede, wethouders Evers, burgemeester van Loo en wethouder Vankan.
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen Notulen Vergadering Algemeen Bestuur 5 april 2017
De notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 april 2017 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken
Het Algemeen Bestuur heeft de volgende ontvangen documenten betrokken bij agendapunt 5,
vaststelling begrotingswijziging 2017, meerjarenraming 2018 – 2021 en begroting 2018,
meerjarenraming 2019 – 2022.
- Brief van burgemeester en wethouders van Beek, d.d. 16 mei 2017, ingekomen 18 mei 2017,
waarin wordt vermeld dat de gemeenteraad van Beek een positieve zienswijze heeft gegeven
over de begrotingswijziging 2017 en ontwerpbegroting 2018 van de gemeenschappelijke regeling
RUD Zuid-Limburg.
- Besluit van de raad van de gemeente Onderbanken d.d. 11 mei 2017, per e-mail ontvangen d.d.
23 mei 2017, waarin wordt vermeld dat de raad van Onderbanken geen zienswijze indient tegen
de ontwerpbegroting 2018 en de begrotingswijzing 2017 van de RUD Zuid-Limburg.
- Brief van burgemeester en wethouders van Landgraaf, d.d. 11 mei 2017, waarin wordt vermeld
dat de gemeenteraad van de gemeente Landgraaf een zienswijze laat blijken m.b.t. de toegepaste
indexering.
- Brief van de raad van Nuth d.d. 24 mei 2017, waarin wordt vermeld dat de raad van de gemeente
Nuth een positieve zienswijze heeft gegeven over de Ontwerpbegrotingswijziging
programmabegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg en de
Ontwerpprogrammabegroting 2018 en de Meerjarenraming 2019-2022 RUD Zuid-Limburg.
- Brief namens de raad van Vaals d.d. 30 mei 2017, waarin wordt meegedeeld dat de raad van de
gemeente Vaals een positief gevoel uit heeft gesproken over de begroting 2018, de
meerjarenbegroting 2019-2022 en de begrotingswijziging 2017 van de RUD Zuid-Limburg.
- Besluit van de raad van Heerlen d.d. 31 mei 2017, waarin wordt ingestemd met de begroting
2018, meerjarenbegroting 2019-2022 en de begrotingswijziging van de begroting 2017 de RUD
Zuid-Limburg.
- Besluit van de raad van Schinnen d.d. 22 mei 2017, waarin is vermeld dat er geen zienswijze
wordt ingediend tegen de begroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 van de Zuid-Limburg.
- Brief van de Statencommissie Financiën, Economie en Bestuur d.d. 6 juni 2017 waarin een
zienswijze op de ontwerpbegroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 en de
begrotingswijziging 2017 van de Zuid-Limburg wordt gegeven.
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Brief van de raad van Kerkrade d.d. 1 juni 2017, waarin is vermeld dat het algemeen gevoelen van
de raad is dat met de bijstelling van de begroting 2017 en de ontwerpbegroting 2018 van de RUD
Zuid-Limburg kan worden ingestemd.
Besluit van de raad van Sittard-Geleen d.d. 8 juni 2017, waarin is vermeld dat er geen zienswijze
wordt ingediend tegen de begroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 van de Zuid-Limburg.
Brief van burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem d.d. 12 juni 2017, waarin is vermeld
dat de raad van Gulpen-Wittem heeft besloten een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
2018, meerjarenraming 2019- 2022 van de RUD Zuid-Limburg inhoudende dat niet kan worden
ingestemd met deze begroting vanwege de verhoging van de bijdrage van de gemeente. Er wordt
geen zienswijze ingediend op de begrotingswijziging 2017 van de RUD Zuid-Limburg.
Besluit van de raad van Stein d.d. 1 juni 2017, inhoudende dat wordt ingestemd met de
begrotingswijziging 2017 en de begroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 van de ZuidLimburg.
Brief van burgemeester en wethouders van Voerendaal d.d. 13 juni 2017, waarin is vermeld dat
de raad instemt met de begroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 en de begrotingswijziging
2017 van de Zuid-Limburg.
Brief van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 23 juni 2017, waarin is vermeld dat
de raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2017
en de ontwerpbegroting 2018 van de RUD Zuid-Limburg.
Brief van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, d.d. 26 juni 2017, waarin is
vermeld dat de raad heeft besloten geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting
2018, meerjarenbegroting 2019-2022 en begrotingswijziging 2017 van de RUD Zuid-Limburg.

4. Vaststellen jaarrekening 2016
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om de jaarrekening 2016 vast te stellen en een bedrag van
€ 21.150 toe te voegen aan de reserves (weerstandsvermogen) en het positief resultaat te verdelen na
bestemming van € 429.832 op basis van de afname van uren zoals opgenomen in het definitieve
werkprogramma 2016.
5. Vaststellen begrotingswijziging 2017, meerjarenraming 2018 - 2021 en begroting 2018,
meerjarenraming 2019 – 2022
Het Algemeen Bestuur heeft de gewijzigde Programmabegroting 2017, meerjarenraming 2018-2021
vastgesteld en de Programmabegroting 2018, meerjarenbegroting 2019-2022 vastgesteld.
6. Voorjaarsrapportage realisatie begroting 2017
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de voorjaarsrapportage 2017.
7. Aanwijzing accountant
Het Algemeen Bestuur heeft besloten om Q-concept Accountancy B.V. aan te wijzen als accountant
voor de RUD Zuid-Limburg voor een periode van 2 jaar ingaande 1 juli 2017.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten opdracht te verlenen aan Q-concepts Accountancy B.V. voor de
accountantsdiensten voor een periode van 2 jaar ingaande 1 juli 2017, met de mogelijkheid tot
verlenging met 2 jaar.
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8. Rondvraag
In de rondvraag zijn onder meer vragen gesteld over de communicatie over de RUD Zuid-Limburg
t.b.v. raadsleden, het plaatsingsproces van de RUD Zuid-Limburg, het verrichten van werkzaamheden
door de RUD Zuid-Limburg in de regio Limburg-Noord en de kwaliteit van de taakuitvoering door de
organisatie.
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