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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
7 december 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 Aarts, wethouder Bok, wethouder Evers,
burgemeester Van Loo, wethouder Schoenmakers, gedeputeerde Teunissen, wethouder Vankan
en burgemeester Vlecken. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen Notulen Vergadering Algemeen Bestuur 19 oktober 2016
De notulen van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 oktober 2016 zijn vastgesteld.
3. Tweede wijziging Financiële verordening RUD Zuid-Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft de Tweede wijziging van de Financiële verordening RUD ZuidLimburg vastgesteld. De wijziging is ingegeven om helder te hebben dat de RUD Zuid-Limburg
geen winststreven heeft, en daarom onder de vrijstelling van de vennootschapsbelastingplicht kan
vallen.
4. Koersdocument RUD Zuid-Limburg “Samen op weg naar 2020”
Het Algemeen Bestuur heeft het Koersdocument RUD Zuid-Limburg “Samen op weg naar 2020”
vastgesteld. Het document stelt de visie voor de komende vier jaar vast. De doorontwikkeling van
de organisatie wordt concreet ingevuld aan de hand van vijf strategische doelen:
1. (het versterken van) integraal werken, mede in relatie tot de Omgevingswet;
2. (het actief invulling geven aan) de rol van de RUD Zuid-Limburg als het gaat om het proces
van uitvoeren en verantwoorden, de zogenaamde “onderkant van de Big Eight”;
3. (het vinden van goede balans tussen) maatwerk en uniformiteit;
4. (het zorgdragen voor) solide bedrijfsvoering en een duurzame, transparante financiering van
de organisatie;
5. (doorontwikkeling van de organisatie van) opdrachtnemer naar dienstverlener.
5. Jaarplan 2017 RUD Zuid-Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft kennisgenomen van het Jaarplan 2017 van de RUD Zuid-Limburg.
Het Jaarplan geeft de geplande uitvoering voor de deelnemers op het gebied van de VTH-taken
weer en daarnaast biedt het inzicht in de speerpunten van de bedrijfsvoering komend jaar.
6. Presentatie stand van zaken Aanbesteding VTH-applicatie Limburg
Het Algemeen Bestuur heeft een presentatie gekregen over de stand van zaken van het project
Aanbesteding VTH Applicatie in de provincie Limburg. Doelstelling is om te komen tot één
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gemeenschappelijke informatievoorziening voor de ondersteuning van de VTH-taken, uitgevoerd
door de gemeenten in Limburg, de Provincie, de RUD’s en de Veiligheidsregio’s.
7. Stand van zaken RUD Zuid-Limburg
Aan het Algemeen Bestuur zijn de laatste ontwikkelingen rondom de RUD Zuid-Limburg
meegedeeld. Naar verwachting brengt de commissie van wijzen, ingeschakeld bij het
onderhandelingsproces in het BGO RUD Zuid-Limburg, op korte termijn advies uit.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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