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Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg 12 juni 2019
Aanwezig:
Burgemeester R. Vlecken (voorzitter)
Wethouder C. Claessens
Wethouder D. Hendrix
Burgemeester R. van Loo
Gedeputeerde J. Teunissen
Mevrouw L. Kobes (secretaris)
Afgemeld:
Wethouder F. van Ballegooij
Wethouder V. Heijnen

Namens de uitvoeringsorganisatie:
De heer H. Frins (controller)
Mevrouw K. Hogenboom (besluitenlijst)

Onderwerp
Vaststellen besluitenlijst vergadering
dagelijks bestuur 8 mei 2019
Lijst ingekomen stukken

Behandeling zienswijzen op
ontwerpbegroting 2020

Voorjaarsrapportage realisatie begroting
2019
Aanbesteding inhuur personeel

Definitief besluit huisvesting c.a.

Gevraagd besluit
Vaststellen besluitenlijst 8 mei 2019

Besluit
Akkoord.

De ingekomen brieven naar aanleiding van de toezending van de
ontwerpbegroting 2020, meerjarenbegroting 2021 – 2023
betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2020
1. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2020;
2. Instemmen met de reacties op de ingediende zienswijzen als
verwoord in de bijgevoegde bestuursnotitie;
3. De portefeuillehouder machtigen namens uw bestuur reacties
op nog te ontvangen zienswijzen op de ontwerpbegroting
2020 te formuleren t.b.v. het Algemeen Bestuur;
4. De reacties op de ingediende zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2020 in de vergadering van 4 juli 2019 door
het Algemeen bestuur laten vaststellen.
1. Kennis nemen van de voorjaarsrapportage 2019;
2. De voorjaarsrapportage agenderen voor de AB-vergadering
van 4 juli 2019.
1. Kennis nemen van het traject van de Europese aanbesteding
volgens de openbare procedure, voor de inhuur van
personeel;
2. In juli 2019 raamovereenkomsten sluiten met de inschrijvers,
die uit deze procedure naar voren komen.
De Huisvesting, ICT en Ondersteunende Diensten vanaf
1 juli 2020 te gunnen aan de Provincie Limburg.

Akkoord.

Aanhouden.
Er wordt een extra vergadering gepland waarin de
ingediende zienswijzen besproken zullen worden.

Akkoord.

Akkoord.

Akkoord.
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Onderwerp
Vergroten betrokkenheid Algemeen
Bestuur, raden, Provinciale Staten en
portefeuillehouders VTH deelnemers

Gevraagd besluit
1. Bespreken van de acties voor het vergroten van de
betrokkenheid van Algemeen Bestuur, raden, Provinciale
Staten en portefeuillehouders VTH deelnemers;
2. Het vervolgproces bespreken.

Besluit
1. De acties zijn akkoord.

2. Het rapport van de Rekenkamercommissie van
de gemeente Stein zal worden afgewacht. Uit de
rapport komen mogelijk nog zaken naar voren die
in de notitie ten behoeve van het algemeen bestuur
kunnen worden verwerkt.

aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 25 september 2019.

De secretaris,

De voorzitter,
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