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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
29 juni 2016
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 Bok, wethouder Cortenraede, burgemeester Cox,
wethouder Custers, wethouder Evers, wethouder Schoenmakers, gedeputeerde Teunissen en
burgemeester Winants. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Aanwijzing plv. voorzitter en leden dagelijks bestuur RUD Zuid-Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft besloten de heer R.J.H Vlecken bij acclamatie aan te wijzen als
plaatsvervangend voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de RUD
Zuid-Limburg.
Het Algemeen Bestuur heeft besloten de heren D.M.M. Hendrix en R.L.T. van Loo bij acclamatie
aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur.
3. Vaststellen Notulen Vergadering Algemeen Bestuur 30 maart 2016
De notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 maart 2016 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
4. Lijst ingekomen stukken
Het Algemeen Bestuur heeft de volgende ontvangen documenten betrokken bij agendapunt 7,
vaststellen begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2021.
-

-

-

-

-

Brief Provinciale Staten van Limburg d.d. 20 mei 2016, ingekomen 23 mei 2016, waarin een
zienswijze wordt gegeven op de ontwerpbegroting 2017 inclusief meerjarenbegroting 20182021.
Brief Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals d.d. 24 mei 2016, ingekomen
27 mei 2016, waarbij het besluit van de raad is gevoegd, inhoudende dat de raad op 23 mei
2016 een positief gevoelen over de ontwerpbegroting 2017 en de meerjarenbegroting 20182021 heeft uitgesproken.
Brief Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten d.d. 27 mei 2016,
ingekomen 30 mei 2016, waarbij het besluit van de raad is gevoegd, inhoudende dat de raad
op 24 mei 2016 heeft ingestemd met de begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2021 met
uitzondering van de indexering van het prijspeil.
Brief raad van de gemeente Kerkrade d.d. 27 mei 2016, ingekomen 31 mei 2016, waarin hij
meedeelt dat de raad het gevoelen heeft geuit in te kunnen stemmen met de
ontwerpbegroting 2017.
Brief raad van de gemeente Nuth d.d. 2 juni 2016, ingekomen 6 juni 2016, waarin hij meedeelt
een positieve zienswijze te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017, tevens
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meerjarenraming 2018-2021, met daarbij een opmerking over een risico dat wordt
geadviseerd mee te laten wegen bij het bepalen van het weerstandsvermogen.
Besluit raad van de gemeente Voerendaal d.d. 9 juni 2016, ingekomen 15 juni 2016, waarin
hij meedeelt dat wordt afgezien van het indienen van een zienswijze ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2017 van de RUD Zuid-Limburg.
Brief Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht d.d. 22 juni 2016, ingekomen
24 juni 2016, waarin zij meedelen dat de raad van de gemeente Maastricht op 14 juni 2016
heeft besloten geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze
ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017.
Brief krachtens mandaat van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Brunssum,
ingekomen 24 juni 2016, waarin zij meedelen dat de raad van de gemeente Brunssum op
6 juni 2016 heeft besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018 – 2021.
Brief krachtens mandaat van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gulpen-Wittem
d.d. 24 juni 2016, ingekomen 29 juni 2016, waarin zij meedelen dat de raad van de gemeente
Gulpen-Wittem op 23 juni heeft besloten een zienswijze in te dienen ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2017, inhoudende dat het Algemeen Bestuur wordt verzocht de toegepaste
indexering terug te draaien.

5. Vaststellen jaarrekening 2015
Het Algemeen Bestuur heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld, inclusief de voorgestelde
vermindering van het weerstandsvermogen op basis van de uitgevoerde risico-inventarisatie. Het
Algemeen Bestuur heeft besloten het positieve resultaat en de niet benodigde reserve van
€ 37.650 voor het weerstandsvermogen, te verdelen op basis van de afname van uren zoals
opgenomen in het definitieve werkprogramma 2015.
6. Jaarverslag 2015 RUD Zuid-Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van het Jaarverslag 2015 RUD Zuid-Limburg.
7. Vaststellen begroting 2017, meerjarenbegroting 2018-2021
Het Algemeen Bestuur heeft de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 vastgesteld.
Wethouder Franssen heeft aantekening gevraagd dat hij geacht wil worden tegen vaststelling van
de begroting 2017 te hebben gestemd.
8. Voorjaarsrapportage realisatie begroting 2016
Het Algemeen Bestuur heeft kennis genomen van de voorjaarsrapportage 2016.
9. Stand van zaken opstellen Koersdocument 2016-2020 RUD Zuid-Limburg
Aan het Algemeen Bestuur is een presentatie gegeven door mevrouw C. de Boer van bureau
CvO2 over de stand van zaken om te komen tot het opstellen van een Koersdocument 2016-2020
RUD Zuid-Limburg. Aansluitend is in de vergadering gesproken over de volgende thema’s:
- Stip op de horizon;
- Spanningsveld kwaliteit en sturen op kosten;
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Maatwerk versus uniformiteit;
Versterken relaties tussen de RUD Zuid-Limburg en haar stakeholders;
Rol van de RUD Zuid-Limburg bij de Omgevingswet;
Randvoorwaardelijke zaken;
Samen werken aan vertrouwen en samenwerking.

10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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