Agenda Algemeen Bestuur
RUD Limburg Noord
05 juli 2018; 9:30 uur – 11:30 uur
Stadhuis gemeente Venlo, Markt 1 te Venlo

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda
2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 14 juni 2018 (zie bijlage 2.0 t/m 2.2)
Uw bestuur wordt voorgesteld het bijgevoegde verslag en actie- en besluitenlijst van het overleg
Algemeen Bestuur van 14 juni 2018 vast te stellen.
3. Brief Ministerie begroting 2018 (zie bijlage 3.0)
Voorstel:
Kennis nemen van de ingekomen brief van het Ministerie betreffende repressief toezicht.
4. Begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022 inclusief zienswijzen (zie bijlage 4.0
en de daarbij behorende bijlagen 4.1 t/m 4.2)
Voorstel:

De begroting 2019 met meerjarenperspectief 2020-2022 vast te stellen.

In te stemmen met de reactie op de zienswijze van Venlo.
5. Mestketen
Voorstel:
Kennis nemen van de presentatie.
6. Regionaal uitvoeringsprogramma en Producten- en Dienstencatalogus 2018 (zie bijlage 6.0
en de daarbij behorende bijlagen 6.1 t/m 6.2)
Voorstel:

Het regionaal uitvoeringsprogramma 2018 vast te stellen.

Het mandaat te geven aan de directeur van de RUD Limburg Noord om de nog niet ingediende
uitvoeringsprogramma’s na indiening vast te stellen en toe te voegen aan het regionaal
uitvoeringsprogramma 2018.

De producten- en dienstencatalogus voor 2018 vast te stellen.
7. Verzoek tot bijdrage intensieve veehouderij (zie bijlage 7.0 en de daarbij behorende
bijlage 7.1 en 7.2)
Voorstel:

De RUD Limburg Noord niet op te laten treden als financieel intermediair.

Een financiële bijdrage van € 10.000 te leveren aan het Platform Veehouderij en humane
gezondheid voor 1 jaar, het jaar 2018.

Op basis van een inventarisatie omtrent de meerwaarde van het Platform aan het einde van 2018
een besluit te nemen over de voortzetting van de bijdrage over de jaren 2019 en 2020.

De bijdrage te dekken uit de post opleidingen.

Bijgevoegde reactie brief te ondertekenen
8. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 20
september 2018.

