BESLUITENLIJST
van de (digitale) vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Zuid-Limburg van 7 juli 2021
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 Houben, wethouder Last, wethouder Smeets, gedeputeerde
Van Toorenburg en wethouder Vankan. Burgemeester Verheijen is niet aanwezig.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen notulen vergadering AB 14 april 2021
De notulen van de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2021 zijn ongewijzigd vastgesteld.

3.

Lijst ingekomen stukken
Het algemeen bestuur heeft van de volgende documenten kennisgenomen en, voor zover betrekking
hebbend op de (ontwerp)begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025, betrokken bij de behandeling van
deze begroting:

-

Brief namens burgemeester en wethouders van Stein d.d. 30 april 2021, ontvangen 6 mei 2021, waarin wordt
aangegeven dat de raad van Stein heeft besloten in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 inclusief
meerjarenraming 2023 – 2025 en geen zienswijzen hierover in te dienen. Voorts is besloten kennis te nemen
van de voorlopige jaarrekening 2020.

-

Brief namens burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem d.d. 1 juni 2021, ontvangen 2 juni 2021,
waarin wordt aangegeven dat de raad van Gulpen-Wittem heeft besloten in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 en geen zienswijze uit te brengen. Aangedrongen
wordt om bij financiële tegenvallers op beïnvloedbare factoren deze binnen de exploitatie van de RUD ZuidLimburg op te vangen.

-

Brief van de voorzitter van de Interim Statencommissie van het Limburgs Parlement d.d. 31 mei 2021,
verzonden 2 juni 2021, ontvangen 2 juni 2021, waarbij zienswijzen worden ingebracht op de
ontwerpbegroting 2022, meerjarenbegroting 2023-2025.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten d.d. 3 juni 2021, ontvangen 8 juni 2021,
waarin wordt aangegeven dat de raad van Eijsden-Margraten heeft besloten als zienswijze kenbaar te maken
dat met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 kan worden ingestemd.

-

Brief van de raad van Kerkrade d.d. 2 juni 2021, verzonden 4 juni 2021, ontvangen 8 juni 2021, waarin wordt
aangegeven dat de raad van Kerkrade heeft besloten een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2022
en meerjarenraming 2023-2025 te geven.
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-

Brief van burgemeester en wethouders van Maastricht d.d. 26 mei 2021, verzonden 27 mei 2021, ontvangen
9 juni 2021, waarin wordt aangegeven dat de raad van Maastricht heeft besloten geen zienswijze op de
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 in te dienen. Voorts is besloten kennis te nemen van
de jaarrekening 2020.

-

Brief van de plv. griffier van Vaals d.d. 8 juni 2021, ontvangen 10 juni 2021, waarin wordt aangegeven dat de
raad van Vaals heeft besloten een positief gevoelen uit te spreken over de jaarrekening 2020 en over de
ontwerpbegroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Voerendaal, verzonden 9 juni 2021, ontvangen 10 juni 2021,
waarin de zienswijze van de raad wordt meegedeeld, inhoudende dat in de toekomst het mogelijk moet
blijven keuzes te maken in de vorm van basis- en pluspakketten voor verschillende gemeenten met
verschillende ambities.

-

Brief van de wnd. griffier van Landgraaf d.d. 27 mei 2021, verzonden 14 juni 2021, ontvangen 16 juni 2021,
waarin wordt aangegeven dat de raad van Landgraaf heeft besloten een zienswijze m.b.t. wisseling van het
bevoegd gezag voor de bodembeheertaken in te dienen.

-

Brief van het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg d.d. 16 juni 2021, verzonden 17 juni 2021, waarbij
de eerste voortgangsnotitie van ‘De doorontwikkeling’ wordt aangeboden.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Simpelveld d.d. 14 juni 2021, ontvangen 21 juni 2021, waarin
wordt aangegeven dat de raad van Simpelveld positief heeft gereageerd ten aanzien van de voorgelegde
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

-

Besluit van de raad van Valkenburg aan de Geul d.d. 21 juni 2021, ontvangen 24 juni 2021, waarin wordt
aangegeven dat de raad geen zienswijze kenbaar maakt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en de
meerjarenraming 2023-2025.

-

Brief van burgemeester en wethouders van Beek d.d. 24 juni 2021, ontvangen 29 juni 2021, waarin wordt
aangegeven dat de raadcommissie Grondgebiedzaken de jaarrekening 2020 en de ontwerpbegroting 2022
heeft besproken en dat de gemeente Beek hiermee en geen zienswijze indient.

-

Besluit van de raad van Heerlen d.d. 23 juni 2021, ontvangen 1 juli 2021, waarin wordt aangegeven dat de
raad bij wijze van zienswijze instemt met de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025.

-

Toezendingsbrief d.d. 5 juli 2021 van de gemeente Beekdaelen, ontvangen 5 juli 2021, waarbij het besluit
van de raad van Beekdaelen d.d. 22 juni 2021 is toegezonden, inhoudende dat de raad instemt met de door
RUD Zuid-Limburg vast te stellen begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 en geen zienswijze indient.
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4.

Vaststellen jaarrekening 2020 inclusief jaarverslag
Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2020 vastgesteld inclusief:
1.
2.

Het verhogen van de algemene reserve met € 5.000,00;
Het exploitatiesaldo van € 367.103,00 verminderd met de verhoging van de algemene reserve zoals
genoemd onder 1 uit te keren aan de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling.

5.

Vaststellen begroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025
Het algemeen bestuur heeft de begroting 2022, meerjarenraming 2023 – 2025 vastgesteld.

6.

Voorjaarsrapportage 2021
Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de voorjaarsrapportage 2021.

7.

Vaststellen Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021
Het algemeen bestuur heeft de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg 2021 vastgesteld.

8.

Aanwijzing lid dagelijks bestuur RUD Zuid-Limburg
Het algemeen bestuur heeft mevrouw M.M. van Toorenburg aangewezen als lid van het dagelijks bestuur
van de RUD Zuid-Limburg.

9.

Presentatie ‘Burgerparticipatie en luchtkwaliteit’ (door de heer E. Hartogsveld)
Het algemeen bestuur heeft kennisgenomen van de presentatie ‘Burgerparticipatie en luchtkwaliteit’ door de
heer E. Hartogsveld van de RUD Zuid-Limburg.

10. Rondvraag
Op de vraag van wethouder IJff hoe men als gemeente wil omgaan met de bodemtaken waarvoor zij bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet bevoegd gezag voor worden, geeft de voorzitter aan dat deze vraag
wordt meegenomen naar de eerstkomende vergadering van het dagelijks bestuur.
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