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BESLUITENLIJST
van de (digitale) vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van
1 juli 2020
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
De identiteit van aanwezige leden wordt door de voorzitter en de secretaris vastgesteld.
Afmeldingen zijn ontvangen van burgemeester De Boer, wethouder Heijnen, wethouder Dreessen,
burgemeester Verheijen en wethouder Schneider.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststellen Notulen Vergadering AB 22 april 2020
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 22 april 2020 zijn ongewijzigd vastgesteld.

3. Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft van de volgende brieven kennis genomen:
-

Brief namens burgemeester en wethouders van Landgraaf d.d. 8 mei 2020, ontvangen 13 mei 2020, waarin
het besluit van de raad van 7 mei 2020 wordt meegedeeld, inhoudende dat hij geen wensen en bedenkingen
heeft inzake het lidmaatschap van de RUD Zuid-Limburg van de werkgeversvereniging Samenwerkende
Gemeentelijke Organisaties.

-

Besluit van de raad van Vaals d.d. 25 mei 2020, ontvangen 4 juni 2020, waarin kenbaar wordt gemaakt dat
de raad geen gebruik maakt van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen het
lidmaatschap van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Beekdaelen d.d. 2 juni 2020, ingekomen 18 juni 2020, waarin
wordt meegedeeld dat de ontwerpbegroting 2021 is geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2020.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Brunssum d.d. 16 juni 2020, ingekomen 22 juni 2020, waarin wordt
meegedeeld dat burgemeester Van der Rijt is aangewezen als vertegenwoordiger van de gemeente Brunssum
in het Algemeen Bestuur.
Het algemeen bestuur heeft besloten om burgemeester en wethouders van Simpelveld, in antwoord op hun
brief d.d. 28 mei 2020, ingekomen 2 juni 2020, te berichten dat tijdig invulling wordt gegeven aan de
verplichtingen die voortvloeien uit het VN-verdrag voor mensen met een handicap en het Tijdelijk besluit
digitale toegankelijkheid.
Het algemeen bestuur heeft de volgende brieven, reacties en besluiten betrokken bij agendapunt 5:

-

Brief namens burgemeester en wethouders van Stein d.d. 29 mei 2020, ontvangen 29 mei 2020, waarin
wordt meegedeeld dat de raad op 28 mei 2020 heeft besloten kennis te nemen van de voorlopige
jaarrekening 2019 en van de ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en geen
zienswijzen over de ontwerpbegroting in te dienen.
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-

Brief namens de raad van de gemeente Vaals d.d. 26 mei 2020, ontvangen 2 juni 2020, waarin wordt
meegedeeld dat de raad op 28 mei 2020 heeft besloten een positief gevoelen uit te spreken over de
Jaarrekening 2019 en over de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024.

-

Brief namens burgemeester en wethouders van gemeente Gulpen-Wittem d.d. 2 juni 2020, ontvangen 3 juni
2020, waarin de zienswijze van de raad inhoudende dat hij niet kan instemmen met de ontwerpbegroting
2021 / meerjarenbegroting 2022-2024 en dat de GR wordt verzocht de bijdrage van de gemeente met €
30.000,00 te verlagen en de financiële effecten van de coronacrisis voor de gemeente in beeld te brengen.

-

Brief van burgemeester en wethouders van gemeente Eijsden-Margraten d.d. 2 juni 2020, ontvangen 4 juni
2020, waarin de zienswijze van de raad inhoudende dat hij niet kan instemmen met de ontwerpbegroting
2021 en dat de GR wordt verzocht een aantal vragen te beantwoorden.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Landgraaf d.d. 28 mei 2020, ontvangen 5 juni 2020, waarin de
zienswijze van de raad wordt meegedeeld inhoudende dat hij instemt met de ontwerpbegroting 2021 /
meerjarenbegroting 2022-2024.

-

Besluit van de raad van Kerkrade d.d. 27 mei 2020, verzonden 2 juni 2020, ontvangen 5 juni 2020,
inhoudende dat er ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 geen op- of aanmerkingen zijn.

-

Brief van de statencommissie Ruimte, Landbouw en Natuur van de provincie Limburg d.d. 9 juni 2020,
ontvangen 9 juni 2020, waarin wordt aangegeven in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021, onder de
voorwaarde dat aanbevelingen en aandachtspunten voorkomend uit een externe audit worden overgenomen
en vertaald in een begrotingswijziging.

-

Besluit van de raad van Heerlen d.d. 27 mei 2020, ontvangen 16 juni 2020, inhoudende in te stemmen met
de begroting 2021 en meerjarenraming 2022 - 2024.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 12 juni 2020, ingekomen 16 juni 2020, waarin
wordt meegedeeld dat de gemeenteraad heeft besloten de jaarrekening 2019 voor kennisgeving aan te
nemen en geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze ten aanzien van de
ontwerpbegroting 2021.

-

Besluit raad gemeente Brunssum d.d. 26 mei 2020, verzonden 18 juni 2020, ontvangen 18 juni 2020,
inhoudende dat akkoord wordt gegaan met de begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 met uitzondering
van de bestemming van gelden voor het uitvoeren van de pilot Boa en wordt verzocht om mee te werken aan
een invulling van de uitvoering van de asbesttaken, die aansluit bij de bestaande uitvoering in Brunssum.
Van de voorlopige jaarrekening 2019 wordt kennis genomen, maar er wordt niet ingestemd met het voorstel
om een bestemmingsreserve te vormen uit het positieve resultaat voor het pilotproject Boa.

4. Vaststellen jaarrekening 2019 inclusief jaarverslag
Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld inclusief:
1

Het verlagen van de algemene reserve met € 23.622;

2

Het vormen van een bestemmingsreserve BOA capaciteit ter grootte van € 132.500 ten behoeve van
pilot milieuhandhaving in het werkgebied van de RUD Zuid-Limburg in de periode 2020-2022;
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3

Het exploitatiesaldo van € 129.876 verhoogd met de vermindering algemene reserve zoals genoemd
onder 1 en verminderd met de vorming van de bestemmingsreserve onder 2 uit te keren aan de
deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling.

Burgemeester Van der Rijt legt namens de gemeente Brunssum een stemverklaring af, inhoudende dat de
gemeente niet tegen een pilot BOA is, maar wel tegen de wijze waarop hiervoor de middelen via deze
reservevorming worden geoormerkt.

5. Vaststellen begroting 2021, meerjarenraming 2022- 2024
Het algemeen bestuur heeft de begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 vastgesteld.

6. Voorjaarsrapportage realisatie begroting 2020
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de voorjaarsrapportage 2020.

7. Plan van aanpak voor versterking van de kwaliteitsborging
Het algemeen bestuur heeft besloten het plan van aanpak voor versterking van de kwaliteitsborging aan te
houden.

8. Voortgang acties notitie bestuurlijke betrokkenheid Algemeen Bestuur, raden, Provinciale Staten en
portefeuillehouders VTH-deelnemers
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de voortgang van de acties uit de notitie vergroten
betrokkenheid Algemeen Bestuur, raden, Provinciale Staten en portefeuillehouders VTH-deelnemers.

9. Presentatie “Bodem en de Omgevingswet” (door de heer F. Lennartz)
Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de presentatie Bodem en de Omgevingswet door
de heer F. Lennartz van de RUD Zuid-Limburg.

10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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