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BESLUITENLIJST
van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
5 december 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, vaststellen agenda en mededelingen
Afmeldingen zijn ontvangen van wethouder Van Ballegooij, wethouder Claessens, wethouder
Last, wethouder Schneider en wethouder Vankan.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
2. Vaststellen Notulen Vergadering AB 9 oktober 2019
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 9 oktober 2019 zijn ongewijzigd
vastgesteld.
3. Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft van de volgende brieven kennis genomen:
-

Brief van burgemeester en wethouders van Brunssum, verzonden 10 oktober 2019,
ingekomen 11 oktober 2019, waarin wordt meegedeeld dat wethouder J.M.V.L. Mertens is
aangewezen als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Landgraaf verzonden 4 november 2019,
ingekomen 4 november 2019, waarin wordt meegedeeld dat wethouder R.J.M. Lucassen is
aangewezen als plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Meerssen, verzonden 14 november 2019,
ingekomen 15 november 2019, waarin wordt meegedeeld dat wethouder R.H.A. Vertommen
is aangewezen als tijdelijk plaatsvervangend lid in het algemeen bestuur van de RUD ZuidLimburg.

4. Najaarsrapportage 2019
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de najaarsrapportage.
5. Concept-plan van aanpak Omgevingsdienst met betrekking tot de informatieplicht
energiebesparing
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van het concept-plan van aanpak omgevingsdienst
met betrekking tot de informatieplicht energiebesparing;
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het indienen van het plan van aanpak omgevingsdienst
met betrekking tot de informatieplicht energiebesparing bij Rijkswaterstaat.
6. Lidmaatschap van de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het per 1 januari 2020 lid te worden van c.q. deelnemen
in de Werkgeversvereniging SGO, onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van
de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van Limburg;
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Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het voorstel om de raden van de deelnemende
gemeenten en provinciale staten van Limburg in de gelegenheid stellen hun wensen en
bedenkingen ter kennis te brengen aan uw bestuur over het lidmaatschap van c.q. deelneming in de
Werkgeversvereniging SGO.
7. Presentatie Aandachtsgebieden risicovolle activiteiten onder de Omgevingswet
Door de heer P. Jacobs wordt een presentatie gegeven over Aandachtsgebieden risicovolle
activiteiten onder de Omgevingswet.
8. Rondvraag
Gedeputeerde Housmans vraagt om het dagelijks bestuur te laten onderzoeken of er BOA’s in
dienst kunnen worden genomen bij de RUD Zuid-Limburg. Burgemeester Leers geeft aan dit
onderwerp zeer de moeite waard te vinden. Vragen als aan wie leggen zij verantwoording af, wie
stuurt aan, wat zijn de bevoegdheden spelen hierbij.
Gedeputeerde Housmans meldt dat in provinciale staten een motie is aangenomen om een
doelmatigheidsonderzoek naar de uitvoering van de VTH-taken door de RUD’s in Limburg te
starten.
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