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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
4 juli 2019
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 Claessens, burgemeester Leers, wethouder
Schneider en wethouder Vankan. Agendapunt 7 kan worden behandeld nu er een nieuw college
van gedeputeerde staten is gevormd; voor het overige is de agenda ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen Notulen Vergadering AB 17 april 2019
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 17 april 2019 zijn, onder
verbetering van wethouder Teunissen in gedeputeerde Teunissen op blz. 5, zijn vastgesteld.

3.

Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft de volgende brieven, reacties en besluiten betrokken bij agendapunt
5:

-

B2: Brief van de Interim Statencommissie d.d. 19 april 2019, verzonden 24 april 2019, ingekomen
26 april 2019, waarin wordt aangegeven dat er na bespreking van de ontwerpbegroting 2020,
meerjarenraming 2021-2023, geen zienswijze is vastgesteld.

-

B3: Besluit van de raad van Stein d.d. 22 mei 2019, ingekomen 28 mei 2019, waarin wordt
verwoord dat wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 20212023 en dat hierover geen zienswijzen worden ingediend.

-

B4: Brief van de griffier van raad van de gemeente Vaals d.d. 28 mei 2019, ingekomen
29 mei 2019, waarbij het raadsbesluit van 28 mei 2019 wordt toegezonden, inhoudende dat er
een positief gevoelen over de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 wordt
uitgesproken.

-

B5: Brief namens burgemeester en wethouders van Brunssum verzonden 28 mei 2019,
ingekomen 29 mei 2019, waarin wordt aangegeven dat de gemeenteraad heeft besloten om bij
wijze van zienswijze met de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 in te
stemmen.

-

B6: Brief namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen, namens de raad van
Beekdaelen d.d. 28 mei 2019, ingekomen 3 juni 2019, waarin de bezorgdheid wordt uitgesproken
over de transparantie van de ontwerpbegroting 2020 en de onderbouwing van de financiële
middelen.
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-

B7: Brief van de raad van de gemeente Gulpen-Wittem d.d. 29 mei 2019, ingekomen 3 juni 2019,
waarin wordt aangegeven dat er geen zienswijze aangaande de ontwerpbegroting 2020 wordt
gegeven. Aanvullend wordt een algemene zienswijze gegeven voor alle Gemeenschappelijke
Regelingen om tot kostenreductie te komen.

-

B8: Brief van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten d.d. 3 juni 2019, ingekomen
4 juni 2019, waarin wordt aangegeven dat de raad een algemene zienswijze uitbrengt, naar
aanleiding van de ontwerpbegrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen, inhoudende
dat het doorbelasten indexeringen niet akkoord wordt bevonden en tot kostenreductie wordt
opgeroepen.

-

B9: Brief van burgemeester en wethouders van Maastricht verzonden 4 juni 2019, ingekomen
5 juni 2019, waarin wordt aangegeven dat de raad zienswijzen heeft uitgebracht over twee
voorstellen tot formatie-uitbreiding.

-

B10: Brief van burgemeester en wethouders van Landgraaf d.d. 6 juni 2019, ingekomen
14 juni 2019, waarin wordt aangegeven dat de raad kennis heeft genomen van de
ontwerpbegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023, maar de kanttekening plaatst bij het
ontbreken van inzicht in de cijfermatige onderbouwing en specificatie van de diverse kosten.

-

B11: Brief van burgemeester en wethouders van Voerendaal d.d. 1 juni 2019, verzonden
13 juni 2019, ingekomen 14 juni 2019, waarin wordt aangegeven dat de raad een negatieve
zienswijze geeft over de ontwerpbegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023, vanwege onder
meer het ontbreken van een onderbouwing van de (additionele) financiële middelen.

-

B12: Brief van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 11 juni 2019,
verzonden 12 juni 2019, ingekomen 14 juni 2019, waarin wordt aangegeven dat de gemeente
geen gebruik maakt van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
2020, meerjarenraming 2021-2023.

-

B13: Brief van de Raad van de gemeente Sittard-Geleen d.d. 6 juni 2019, ingekomen
25 juni 2019, waarin de raad zienswijzen indient tegen de meerkosten in de ontwerpbegroting
2020, meerjarenraming 2021-2023.

-

B14: Besluit van de Raad van de gemeente Heerlen d.d. 26 juni 2019, ingekomen 3 juli 2019,
waarin de raad zienswijzen indient voor verdere onderbouwing van de meerkosten in de
ontwerpbegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 en t.b.v. het procesverbeteringen in de
toekomst.

-

B15: Brief van burgemeester en wethouders van Meerssen d.d. 3 juli 2019, ingekomen 3 juli 2019,
waarin wordt aangegeven dat de raad zienswijzen uitbrengt, inhoudende dat wordt opgeroepen
om tot kostenreductie te komen en geen reserve en weerstandsvermogen op te bouwen bij iedere
afzonderlijke gemeenschappelijke regeling.
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4.

Vaststellen jaarrekening 2018
Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2018 vastgesteld inclusief:
1. Het verlagen van de algemene reserve met € 19.000;
2. Het laten vrijvallen van de bestemmingsreserve dienstkleding ter grootte van € 50.000 en
plaatsing personeel ter grootte van € 50.000,00;
3. Het exploitatiesaldo van € 491.336 verhoogd met € 19.000 (vermindering algemene reserve)
en € 100.000 (vrijval bestemmingsreserves) uit te keren aan de deelnemers in de
Gemeenschappelijke Regeling.
Het algemeen bestuur heeft besloten om de aanwijzing van Q-concept Accountancy B.V. als
accountant van de RUD Zuid-Limburg te verlengen voor een periode van 2 jaar, tot 1 juli 2021.

5.

Vaststellen begroting 2020, meerjarenraming 2021 - 2023
Het algemeen bestuur heeft de begroting 2020, meerjarenraming 2021 – 2023 vastgesteld.
Hierbij geldt de kanttekening dat de extra middelen voor kwaliteit pas besteed kunnen worden na
accordering in het algemeen bestuur.

6.

Voorjaarsrapportage realisatie begroting 2019
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de voorjaarsrapportage 2019.

7.

Aanwijzing lid dagelijks bestuur RUD Zuid-Limburg
Het algemeen bestuur heeft bij acclamatie besloten om de heer R.W.P.E. Housmans,
gedeputeerde, aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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