BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
14 oktober 2015
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 burgemeester Houben en burgemeester Van den Tillaar.
Afwezigheid vanuit de gemeente Beek wordt bekend verondersteld. Zonder kennisgeving is
burgemeester Eurlings afwezig. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen Notulen Vergadering Algemeen Bestuur 24 juni 2015
De notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2015 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken
Het Algemeen Bestuur heeft de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties d.d. 25 augustus 2015, waarbij hij het Algemeen Bestuur in kennis stelt van de
brief aan het Dagelijks Bestuur van gelijke datum, voor kennisgeving aangenomen. In de brief
wordt gemeld dat is gebleken dat de begroting 2016 financieel in evenwicht is en dat voor het
begrotingsjaar 2016 volstaan kan worden met de repressieve toezichtsvorm.
4. Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
Het Algemeen Bestuur heeft de modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en
handhaving omgevingsrecht besproken. Er is consensus over het gebruiken van de
modelverordening voor zover het de taken van de RUD Zuid-Limburg betreft. In die zin kan een
uniform uitvoeringsniveau voor de uitvoering van de basistaken worden geborgd. Voor de
thuistaken zou het goed zijn ambtelijk te verkennen of er ook een gezamenlijk kader kan worden
ontwikkeld.
5. Stand van zaken RUD Zuid-Limburg
Aan het Algemeen Bestuur zijn de laatste ontwikkelingen rondom de RUD Zuid-Limburg
meegedeeld.
6. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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