Besluitenlijst Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord (na overleg 01-03-2018)
Besluitenlijst
DB 2018-03-01
Agenda-

Besluit

Openbaar

Het DB besluit conform voorstel de agenda vast te stellen.
Tevens is het besluit van het DB om de DB vergadering van 6 september te verplaatsen naar 30 augustus 2018.
De Directeur Generaal komt de RUD LN bezoeken, het BD heeft besloten om in ieder geval de voorzitter af te vaardigen bij dit
gesprek en afhankelijk van de datum wellicht meerdere DB leden.
Het DB besluit conform voorstel tot:
het vaststellen van de besluiten- en actielijst van het DB d.d. 18 januari 2018.
Het DB besluit om:
een brief op te stellen richting de Provincie waarin o.a. de resultaten van de inzet op Energie worden weergeven en het
verzoek wordt ingediend om financieel bij te dragen aan het structureel kunnen borgen van energietoezicht en uitvoering
binnen de RUD LN;
een brief op te stellen richting het Ministerie van EZK, gezien besloten is om geen incidenteel geld meer beschikbaar te
stellen voor de succesvolle energieprojecten, met het verzoek om het niet beschikbaar stellen van gelden te
heroverwegen;
De nieuw te vormen colleges te benaderen met een toelichting over de bereikte resultaten omtrent extra toezicht energie
en de vraag te stellen of zij bereidt zijn de EED’s via de uitvoeringsprogramma’s in de RUD LN te brengen en hiervoor
gelden beschikbaar te stellen zodat energieconsulenten gefinancierd kunnen worden.
Het DB besluit om:
Conform voorstel de voorgestelde werkwijze betreffende kwaliteitscriteria Externe Veiligheid vast te stellen.
Het DB besluit conform voorstel tot:
Het Algemeen Bestuur voor te stellen de begroting 2018-2021 vast te stellen met aanpassing van de verdeling van de
kosten voor de wachtdienstregeling.
Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de reactie op de zienswijzen van Leudal, Venlo en de Provincie
en de suggestie van Peel en Maas.
Het DB besluit conform voorstel tot:
Het instemmen met de kadernota 2019.
De kadernota 2019 ter informatie te agenderen voor het Algemeen Bestuur van 15 maart en deze daarna versturen naar
de gemeenteraden en Provinciale Staten.
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Het DB besluit om:
Het Algemeen Bestuur te laten instemmen met de uurtarieven voor onderlinge uitwisseling van expertise, zijnde:
o LBO (schaal 6): € 58,00
o MBO (schaal 8): € 67,00
o HBO (schaal 10): € 77,00
Het Algemeen Bestuur in te laten stemmen om voor het uurtarief 2019 drie opties uit te laten werken en deze uitwerking
voor te laten leggen aan het Algemeen Bestuur. De drie opties zijn:
o blijven aansluiten bij de Handleiding overheidstarieven, met een verlaging van de tarieven als gevolg;
o de tarieven van 2018 te blijven toepassen en jaarlijks alleen te indexeren;
o de berekeningsmethodiek loslaten en besluiten tot een nieuwe methodiek.
Het Algemeen Bestuur in te laten stemmen met de wachtdienstvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) 2018 van €
172,72 (excl. btw) per week per afdeling voor de daadwerkelijk inzet van medewerkers van partners.
Het Algemeen Bestuur in te laten stemmen met de bijdrage wachtdienst (beschikbaarheidsregeling) voor 2018 van ¤
2.389 (excl. btw) per gemeentelijke partner.
Het DB besluit conform voorstel tot:
Het Algemeen Bestuur voor te stellen Koenen en Co Controle BV te benoemen als accountant voor de RUD Limburg Noord
voor de duur van drie jaar, met daarbij de optie van twee keer een jaar verlening ingaande het jaar 2018.
Het Algemeen Bestuur voor te stellen de hogere kosten voor 2018 te dekken uit de post onvoorzien.
Het Algemeen Bestuur voor te stellen meerjarig de hogere kosten mee te laten nemen in de ontwerpbegroting 2019 met
meerjarenperspectief 2020-2022.
Het DB heeft kennis genomen van de stand van zaken vaststelling uitvoeringsprogramma’s van de deelnemers.
Het DB heeft kennis genomen van de mondelinge toelichting betreffende het procesaanpak omtrent het onderwerp mestfraude.
Het DB heeft besloten het AB voor te stellen de heer Evers te machtigen als Bestuurlijk trekker voor dit traject.
Het DB besluit om:
De agenda van het AB vast te stellen, waarbij onder het onderwerp mestfraude voorgesteld wordt om de heer Evers te machtigen
als Bestuurlijk trekker.
Gezien het AB van 15 maart waarschijnlijk de laatste vergadering in deze vorm zal zijn, wordt besloten zorg te dragen voor vlaai.
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