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Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg 13 november 2019

Aanwezig:
Burgemeester R. van Loo (voorzitter)
Wethouder D. Hendrix
Wethouder F. van Ballegooij
Wethouder V. Heijnen
Burgemeester R. Vlecken (later gearriveerd)
Mevrouw L. Kobes (secretaris)
Afgemeld:
Gedeputeerde R. Housmans
Wethouder C. Claessens
Namens de uitvoeringsorganisatie:
De heer H. Frins (controller)
Mevrouw D. Wijnands (besluitenlijst)

Onderwerp
Opening, vaststellen agenda en
mededelingen

Gevraagd besluit
− Kennis nemen van de brief van de Gemeente
Voerendaal d.d. 5 november, ingekomen
12 november 2019, over de invoering
adoptiemodel bij gemeenschappelijke regelingen
te versterken.

Besluit
Akkoord.
Notitie uitwerken voor DB v.w.b. proces tot
besluitvorming.

Vaststellen besluitenlijst vergadering
dagelijks bestuur 25 september 2019.
Najaarsrapportage realisatie begroting 2019

Vaststellen besluitenlijst vergadering dagelijks
bestuur 25 september 2019.
1. Kennis nemen van de najaarsrapportage 2019
2. De najaarsrapportage agenderen voor de ABvergadering van 5 december 2019.
1. Het principebesluit nemen om lid te worden van
de nieuwe Werkgeversvereniging
samenwerkende gemeentelijke organisaties;
2. De portefeuillehouder personeel mandateren voor
eventuele nadere besluitvorming hierover en tot
het ondertekenen van de benodigde formulieren
tot aanmelding als lid van de
Werkgeversvereniging samenwerkende
gemeentelijke organisaties bij de VNG.
1. Het mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter
aan de directeur RUD Zuid-Limburg 2020
vaststellen;
2. Aan de voorzitter: het mandaatbesluit dagelijks
bestuur en voorzitter aan de directeur RUD ZuidLimburg 2020 vaststellen.
1. Kennis nemen van het personeelshandboek van
de RUD Zuid-Limburg dat in werking treedt op het
moment dat de Wnra in werking treedt;

Akkoord.

Principebesluit lidmaatschap van de
Werkgeversvereniging samenwerkende
gemeentelijke organisaties (SGO)

Mandaatbesluit dagelijks bestuur en voorzitter
aan de directeur RUD Zuid-Limburg

Vaststellen personeelshandboek RUD ZuidLimburg

Akkoord, met dien verstande dat enkele teksten nog
verduidelijkt moeten worden (inkomsten/uitgaven)
Akkoord.
N.B. Definitief besluit lidmaatschap is aan het AB.

Akkoord.

Akkoord.
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Onderwerp

Gevraagd besluit
2. Besluiten tot het intrekken van de volgende
regelingen van de RUD Zuid-Limburg:
a. Regeling aanstelling in algemene dienst;
b. Regeling betaald ouderschapsverlof;
c. Inconveniëntenregeling;
d. Eerste wijziging IKB-regeling;
e. Eerste wijzigingsregeling dienstreizen en
verblijfkosten;
f. Regeling ter uitvoering van artikel 6.4.4. CARUWO;
3. Besluiten tot het wijzigen van de volgende
regelingen van de RUD Zuid-Limburg:
a. Notitie bijzondere verlofvormen;
b. Verlofregeling;
c. Regeling personeelsbeoordeling en notitie
gesprekscyclus bij de regeling
personeelsbeoordeling;
d. Richtlijn attenties bij bijzondere
personeelsaangelegenheden;
e. Regeling vertrouwenspersoon;
f. Vitaliteitsregeling.
4. Het vaststellen van het reglement
Geschillencommissie;
5. De directeur te machtigen om technische
wijzigingen door te voeren, zoals het aanpassen
van aangehaalde artikelen uit de (komende) Cao
SGO , indien blijkt dat een verwijzing ernaar met
de definitieve versie van Cao SGO niet klopt;
6. De medezeggenschap informeren over uw
besluiten.

Besluit
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Onderwerp
Vaststellen wijziging van de CAR-UWO van
de RUD Zuid-Limburg per 1 oktober 2019

Ontwerp-reglement lokaal overleg RUD ZuidLimburg

Concept-plan van aanpak Omgevingsdienst
met betrekking tot de informatieplicht
energiebesparing

Gevraagd besluit
1. De Tweede wijziging van de CAR-UWO van de
RUD Zuid-Limburg met terugwerkende kracht tot
1 oktober 2019 vaststellen;
2. De Tweede wijziging van de CAR-UWO van de
RUD Zuid-Limburg bekendmaken.
1. Het ontwerp-reglement lokaal overleg RUD ZuidLimburg vaststellen als voorgenomen besluit;
2. Het ontwerp-reglement afstemmen met het
Georganiseerd Overleg.
Het concept-plan van aanpak agenderen voor de ABvergadering van 5 december 2019.

Besluit
Akkoord.

Akkoord

Akkoord.
N.B. Tijdlijn toevoegen, helder hebben dat deze
werkzaamheden van derden extra zijn en niet in de
begroting zijn opgenomen.

aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 5 februari 2020.

De secretaris,

De voorzitter,
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