Concept actielijst Algemeen Bestuur RUD Limburg Noord (na overleg 15-03-2018)
Actielijst
Agenda-

Actie

Actie-

punt

houder*

AB 2018-03-15
De boodschap overbrengen richting de stuurgroep en het kernteam van het project
5.
AVE dat eventuele herverdeling van kosten binnen zuid Limburg opgepakt dient te
worden zonder dat dit resulteert in extra kosten voor Noord Limburg.

6.
7.

11.

Planning

Voorstel over aanpak van energie uitwerken voor de vergadering van 5 juli van het
Algemeen Bestuur.
Positieve aanbiedingsbrief opstellen waarin ook de risico’s worden benoemd. Deze
aanbiedingsbrief met de kadernota via de colleges ter kennis name aanbieden aan
de raden en Provinciale Staten.
Onder optie drie voor de nieuwe tarieven 2019 tevens de regio tarieven van noord
Limburg meenemen en beoordelen.
Samen met de griffiers en de waterschappen en veiligheidsregio’s bekijken of er
voor de zomer nog een bijeenkomst over de omgevingswet georganiseerd kan
worden.

Status actie
(d.d. 31-5-2018)

DB + SEC

April 2018

CC

Juni 2018

DB + SEC

Maart 2018

SEC + CC

Augustus
2018

DB + SEC

Juni 2018

i.v.m. capaciteitsdruk doorschuiven
naar de volgende vergadering

Gezien de vorming van de colleges
is voor de zomer niet haalbaar.
Ambtelijk wordt gekeken naar een
goede vorm voor de verbinding bij
het thema omgevingswet.

afgehandeld

Voor akkoord:

Voorzitter

Voor akkoord:

Secretaris
F.F. (Frits) Tuijt

*DB= Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord VZ = Voorzitter, SEC = Secretaris, CC = Coördinatiecentrum

Actielijst
Agenda-

Actie

punt

8.

Planning

houder*

AB 2017-12-21
Voorstel opstellen hoe invulling gegeven kan worden aan de vragen vanuit de
2.
“netwerkgroep Grip op Samenwerking” over het RvO van het AB van de RUD
Limburg Noord.
Advies opstellen hoe men als gemeente uniform kan optreden in vraagstukken
3.
zoals de mestfraude in relatie tot adviesbureaus.
4.

Actie-

Ondertekenen van de financiële verordening, het treasurystatuut en rentenota, de
controleverordening en het controleprotocol.
Roulatieschema opstellen van de vergaderlocaties voor het AB
afgehandeld

Status actie
(d.d. 31-5-2018)

DB + SEC

15-3-2018

Stand van zaken is mondeling
besproken in het AB van 15-3-2018

DB + SEC

15-03-2018

Stand van zaken is mondeling
besproken in het AB van 15-3-2018.
Een werkgroep is dit onderwerp aan
het uitwerken.

VZ en
SEC

21-12-2017

SEC

15-03-2018

