venlo
GEMEENTEBESTUUR
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord
t.a.v. het Dagelijks Bestuur

uw kenmerk B 2018-02
uw brief d.d. 29 maart 2018

Postbus 900
6040 AX Roermond
ons kenmerk 1303679
behandelaar ing. HF van Dosselaar
doorkiesnummer +31 77 3596604
e-mail h.vandosselaar@venlo.nl
collegebesluit d.d. 17 april 2018
bijlage(n) geen
onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2019 GR RUD Limburg Noord

datum 31-5-2018

Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 29 maart 2018 hebben wij de Ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 20202022 en verzoek tot zienswijze in goede orde ontvangen. Conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen kan de gemeenteraad haar zienswijze doen blijken. In uw
aanbiedingsbrief stelt u 4 juni 2018 als uiterste ontvangstdatum van de zienswijzen.
Op woensdag 30 mei 2018 heeft de gemeenteraad van Venlo haar zienswijzen betreffende
de Ontwerpbegroting 2019 GR RUD Limburg Noord kenbaar gemaakt.
Onderstaand delen wij u dit besluit mee.
De gemeenteraad heeft aangegeven de volgende zienswijze kenbaar te willen maken:
1. Bezwaar te maken tegen de ambitie van de RUD Limburg Noord om in 2020 een Wabobreed takenpakket uit te voeren, als niet tijdig duidelijk is wat de consequenties
(beleidsmatig, financieel en personeel) hiervan zijn en deze ook meegenomen kunnen
worden in de (meerjaren)begroting van de gemeente Venlo;
Belangrijk hierbij is dat de GR RUD Limburg Noord aanqeeft welk proces zij willen
doorlopen om een en ander tijdig in beeld te kunnen brengen.
2. Bezwaar te maken tegen indexatie van de loon- en prijsstijgingen op budgetten in de
begroting om daarmee voor de meerjarenbegroting 2019-2022 hetzelfde resultaat te
leveren tegen het budget van 2018. Een en ander in lijn met het begrotingsuitgangspunt
zoals dat ook in de gemeente Venlo wordt gehanteerd.
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3. Voor het overige in te stemmen met de voorgestelde Ontwerpbegroting 2019 GR RUD
Limburg Noord, die de kadernota 2019 als uitgangspunt hanteert.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wetho
de secretaris
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