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Besluitenlijst vergadering Dagelijks Bestuur RUD Zuid-Limburg 17 juni 2020

Aanwezig:
Burgemeester R. Vlecken (voorzitter)
Wethouder C. Claessens
Wethouder D. Hendrix
Gedeputeerde R. Housmans
Wethouder P. Sanders
Mevrouw L. Kobes (secretaris)
Afwezig en afgemeld:
Wethouder V. Heijnen
Burgemeester H. Verheijen

Namens de uitvoeringsorganisatie:
De heer H. Frins (controller)
Mevrouw D. Wijnands (besluitenlijst)

Onderwerp

Opening, vaststellen agenda en
mededelingen
Vaststellen besluitenlijst vergadering
dagelijks bestuur 6 mei 2020
Gewijzigde lijst ingekomen stukken

Behandeling zienswijzen op
ontwerpbegroting 2021

Voorjaarsrapportage 2020

Eerste fase parkeer- en
bereikbaarheidsbeleid RUD ZuidLimburg

Gevraagd besluit

Besluit

Vaststellen besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur 6 mei
2020
De ingekomen brieven naar aanleiding van de toezending van
de ontwerpbegroting 2021, meerjarenraming 2022 – 2024
betrekken bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2021.

Akkoord.

1. Kennis nemen van de ingediende zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2021;
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 2021 te formuleren t.b.v. het Algemeen
Bestuur;
4. De reacties op de ingediende zienswijzen op de
ontwerpbegroting 2021 in de vergadering van 1 juli 2020
door het Algemeen bestuur laten vaststellen.
1. Kennis nemen van de voorjaarsrapportage 2020;
2. De voorjaarsrapportage agenderen voor de AB-vergadering
van 1 juli 2020.
1. Het definitieve besluit nemen om met het MECC een
overeenkomst te sluiten voor 80 parkeerplekken per 1 juli
2020 (eerste fase parkeer- en bereikbaarheidsbeleid);
2. De ondernemingsraad laten informeren over uw besluit.

Portefeuillehouder gemachtigd.

Akkoord.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Akkoord.
Akkoord.
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Onderwerp

Gevraagd besluit

Besluit

Tussenbericht implementatie VTHapplicatie RUD Zuid-Limburg

Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de
implementatie van de VTH-applicatie.

Voor kennisgeving aangenomen.
N.B. Ook de deelnemers informeren.

Voortgang bestuurlijke betrokkenheid

1. Kennis nemen van de voortgang van de acties uit de notitie
vergroten betrokkenheid Algemeen Bestuur, raden,
Provinciale Staten en portefeuillehouders VTH-deelnemers;
2. Het Algemeen Bestuur informeren over de voortgang van de
acties.
1. Kennis nemen van het Plan van Aanpak
2. Het Plan van Aanpak agenderen voor de AB-vergadering
van 1 juli 2020.
1. Besluiten of er een bepaling over een tussentijdse evaluatie
na 3 jaar dienstig is om op te nemen in de
huurovereenkomst vanwege het post coronatijdperk;
2. De huurovereenkomst en de dienstverleningsovereenkomst
aangaan.
Kennis nemen van het wervings- en selectieproces voor het
vierde afdelingshoofd.
Kennis nemen van de mondelinge toelichting.

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Akkoord.

Extra DB-vergadering plannen t.b.v. onderzoeksvragen en
onderzoeksopzet voor de operational audit.

Akkoord.

Plan van aanpak voor versterking van
de kwaliteitsborging
Huurovereenkomst en
dienstverleningsovereenkomst met de
Provincie Limburg

Proces werving en selectie vierde
afdelingshoofd
Stand van zaken proces
Toekomstagenda 2021 – 2025
Rondvraag en sluiting

1. Voor kennisgeving aangenomen;
2. Akkoord.
1. Een bepaling over een tussentijdse evaluatie is
dienstig;
2. Akkoord.

Voor kennisgeving aangenomen.
Voor kennisgeving aangenomen.

aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 21 september 2020

De secretaris,

De voorzitter,
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