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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
17 april 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 burgemeester De Boer en wethouder Dreessen. De agenda is
ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen Notulen Vergadering AB 5 december 2018
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 10 oktober 2018 zijn ongewijzigd
vastgesteld.

3.

Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft de volgende brieven voor kennisgeving aangenomen:
- Brief namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 28 november
2018, ontvangen 5 december 2018, waarin is aangegeven dat de begroting 2019 structureel
in evenwicht is en dat voor 2019 kan worden volstaan met de repressieve toezichtvorm.
- Brief namens burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul d.d. 20 december
2018, ingekomen 21 december 2018, waarbij een afschrift is gestuurd van een brief aan
gedeputeerde staten van Limburg, over de afdoening van aanvragen/meldingen in het kader
van het Vuurwerkbesluit.
Het algemeen bestuur heeft het volgende verzoek positief ontvangen:
- Brief namens de provincie Limburg d.d. 6 december 2018, waarin het algemeen bestuur
wordt verzocht op grond van artikel 5 van de GR RUD Zuid-Limburg het veldwerk ten
behoeve van grondwatermonitoring als taak in de RUD Zuid-Limburg in te brengen. In het
bevestigend wordt beslist, wordt verzocht om de organisatie offerte te laten uitbrengen op
basis van een conceptofferteaanvraag.

4.

Herijking stemverdeling in de GR RUD Zuid-Limburg
Het algemeen bestuur heeft de herijkte stemverdeling in verband met de nieuwe gemeente
Beekdaelen, vastgesteld. De stemverdeling per AB-lid wordt als volgt: Gemeente Beek:4,
Gemeente Beekdaelen: 8, Gemeente Brunssum: 2, Gemeente Eijsden-Margraten: 2, Gemeente
Gulpen-Wittem: 2, Gemeente Heerlen: 8, Gemeente Kerkrade: 4, Gemeente Landgraaf: 4,
Gemeente Maastricht: 8, Gemeente Meerssen: 4, Gemeente Simpelveld: 2, Gemeente SittardGeleen: 8, Gemeente Stein: 8, Gemeente Vaals: 2, Gemeente Valkenburg aan de Geul: 2,
Gemeente Voerendaal: 2, Provincie Limburg: 30. Artikel 13, tweede lid, van de
Gemeenschappelijke Regeling wordt daarmee gewijzigd.

5.

Vaststellen Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019
Het algemeen bestuur heeft de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2019 vastgesteld en
kennis genomen van het ontwerp-Besluit Informatiebeheer RUD Zuid-Limburg 2019.
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6.

Vertegenwoordiging gemeenten in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht Limburg
Het algemeen bestuur heeft besloten dat de voorzitter respectievelijk de plaatsvervangend
voorzitter voorlopig zitting zullen nemen in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht Limburg.
Op een later moment wordt bekeken of er andere personen deel kunnen nemen aan dit overleg.

7.

Vergroten betrokkenheid algemeen bestuur, raden en Provinciale Staten
Door het dagelijks bestuur wordt de notitie teruggenomen.

8.

Presentatie kwaliteitssysteem van de RUD Zuid-Limburg
Door de heer Faarts van de RUD Zuid-Limburg wordt een presentatie gegeven over het
kwaliteitssysteem van de RUD Zuid-Limburg.

9.

Rondvraag
Naar aanleiding van de daartoe gestelde vraag door gedeputeerde Teunissen meldt
burgemeester Vlecken dat volgens planning het dagelijks bestuur op 8 mei 2019 een
voorgenomen besluit over de huisvesting c.a. van de RUD Zuid-Limburg per 1 juli 2020 neemt,
en op 12 juni 2019 een definitief besluit.

Postadres:
RUD Zuid-Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

+31 43 389 73 30
www.rudzuidlimburg.nl
info@rudzl.nl
IBAN: NL53BNGH0285159127

Wij verwerken persoonsgegevens.
Voor meer informatie zie
www.rudzuidlimburg.nl/privacy-en-proclaimer.

