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Onderwerp

Aanbieding kadernota 2020 GR RUD LN ter informatie

Geachte college,
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand de kadernota 2020 van de RUD LN ter informatie
aan. Ter uitvoering van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen artikel 58B vragen wij u om de
kadernota 2020 ter informatie aan te bieden aan gemeenteraad dan wel Provinciale Staten.
De kadernota 2020 bevat de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en uitgangspunten voor de
begroting 2020. De kadernota 2020 is door het Dagelijks Bestuur behandeld op 29 november 2019
en door het Algemeen Bestuur op 20 december 2018 vastgesteld.
Ontwikkelingen
De belangrijkste prioriteiten voor de komende jaren zijn de omgevingswet en het thema
duurzaamheid/ energie. Daarnaast is de implementatie van het gezamenlijke VTH-systeem een
belangrijke. Dit systeem draagt als middel in grote mate bij aan het uitvoering kunnen geven aan
onze missie en visie. In het beslisdocument is de ambitie uitgesproken om per 1-1-2020 uit te
groeien naar een organisatie die het Wabo-brede takenpakket uitvoert. De ontwikkelingen rondom
de omgevingswet en de wet kwaliteitsborging kunnen voor een andere invulling van taken binnen
het fysieke domein zorgen. De Wabo gaat per 1-1-2021 op in de Omgevingswet. Reden te meer
om in de evaluatie van de RUD begin 2020 deze ambitie tegen het licht te houden. Op basis van de
resultaten van de evaluatie zullen wij in 2020 een plan van aanpak rondom deze ambitie opstellen
of deze ambitie herijken.
Financiële risico’s
De ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen met zich mee brengen.
Een toename in werkzaamheden, zoals de energietaken kan voor individuele partners betekenen
dat zij of meer financieringsmiddelen in brengen in de RUD LN of dat zij her prioriteren in
werkzaamheden, waarbij de restrisico’s individueel afgewogen moeten worden.
Inzet op de arbeidsmarktkrapte en de omgevingswet kan ervoor zorgen dat er een deel van ons
opleidingsbudget hiervoor gereserveerd wordt. Vooralsnog wordt ingeschat dat de middelen
toereikend zijn.

De begroting 2020, als uitwerking van deze kadernota, wordt door het Dagelijks Bestuur 29 maart
2019 toegezonden aan de raden dan wel Provinciale Staten van de deelnemers met het verzoek
daarover de zienswijze kenbaar te maken.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
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