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BESLUITENLIJST
van de (digitale) vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van 8 oktober 2021
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, vaststellen agenda en mededelingen
De identiteit van aanwezige leden wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld.
Afmeldingen zijn ontvangen van burgemeester Geurts en gedeputeerde Van Toorenburg.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen notulen vergadering AB 7 juli 2021
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.

3.

Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft van de volgende documenten kennisgenomen:

-

Brief van de Coördinator Vergunningen van de gemeente Meerssen d.d. 19 juli 2021, ingekomen 21 juli
2021, waarin wordt meegedeeld dat de Raad van Meerssen op 17 juni 2021 heeft besloten de jaarrekening
2020 ter kennisname aan te nemen en geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023 – 2025. (bijlage B2)

-

Brief namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 26 juli 2021, ontvangen 29 juli
2021, waarin wordt meegedeeld dat de jaarlijkse standaardbrief naar aanleiding van de beoordeling van de
begroting en de jaarrekening komt te vervallen. In de toekomst wordt alleen nog een brief gestuurd als er
zwaarwegende bevindingen zijn en/of indien preventief toezicht wordt toegepast. (bijlage B3)

4.

Plan van aanpak invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur in de
jaarrekening
Het algemeen bestuur heeft het plan van aanpak van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording
door het Dagelijks Bestuur in de jaarrekening vastgesteld.

5.

Controleprotocol 2021 RUD Zuid-Limburg
Het algemeen bestuur heeft het Controleprotocol 2021 van de RUD Zuid-Limburg vastgesteld.

6.

Verlenging pilot inzet van BOA
Het algemeen bestuur heeft besloten:
1.

Tot het vaststellen van de verlenging van de pilot inzet van BOA met een jaar;

2.

De besteding van de bestemmingsreserve ten bedrage van € 132.500,-, zoals deze op 1 juli 2020 is
gevormd bij het daartoe genomen besluit van het Algemeen bestuur, te spreiden over de periode juli 2020
– juli 2023.
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7.

Presentatie ‘Milieunormering en windturbines’ (door mevrouw K. Germs)
Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie ‘Milieunormering en windturbines’ door
mevrouw K. Germs van de RUD Zuid-Limburg.

8.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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