Agenda Algemeen Bestuur
RUD Limburg Noord
11 april 2019; 9:30 uur – 11:30 uur
Gemeentehuis gemeente Nederweert, Raadhuisplein 1 Nederweert

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda (zie bijlage 1.1)
Mededeling:
Ter kennisname:
2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 20 december 2018 (zie bijlage 2.0 t/m
2.4)
Uw bestuur wordt voorgesteld het bijgevoegde verslag en actie- en besluitenlijst van het overleg
Algemeen Bestuur van 20 december 2018 vast te stellen.
Uw bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de vastgestelde besluitenlijsten van het overleg
Dagelijks Bestuur van 29 november 2018 en 24 januari 2019.

3. Interne aangelegenheid
De voorzitter zal dit agendapunt mondeling toelichten.

4. RUD LN op KOERS naar de Omgevingswet (zie bijlage 4.0 en de bijbehorende bijlage 4.1)
Voorstel:

Instemmen met de notitie RUD Limburg Noord op KOERS naar de Omgevingswet.

5. Jaarrekening 2018 (zie bijlage 5.0 en bijbehorende bijlagen 5.1 t/m 5.4)
Voorstel:
1. Besluiten om de niet benutte middelen over 2018 van € 288.076 voorafgaande aan de vaststelling
van het rekeningresultaat, conform de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord en de
vastgestelde verdeelsleutel, te restitueren aan de partners. Conform bijlage 4 in bijlage 5.1.
2. Besluiten om het overschot van de Uitvoeringseenheid Roermond, veroorzaakt door vacatures, van
€ 120.776 conform de verdeelsleutel van deze UE aan de partners terug te betalen, voorafgaande
aan de vaststelling van het rekeningresultaat. Conform bijlage 4 in bijlage 5.1.
3. Het voorliggend jaarverslag en jaarrekening 2018 GR RUD Limburg Noord, conform bijlage 5.1,
vaststellen.
4. Het resultaat voor resultaatbestemming vaststellen op € 334.000. Dit volledige resultaat, conform
het besluit van 20 december 2018, storten in de bestemmingsreserve ICT en daarmee het
rekeningresultaat na resultaatbestemming van de RUD Limburg Noord vaststellen op € 0.
5. Kennis nemen van de goedkeurende controleverklaring, zoals opgenomen in bijlage 5.2.
6. De A3 visualisatie van de jaarrekening, zoals opgenomen in bijlage 5.3, als hand-out vaststellen.
7. Instemmen met de bijgevoegde aanbiedingsbrief, zoals opgenomen in bijlage 5.4 en deze laten
tekenen door de voorzitter namens het Dagelijks Bestuur.

6. Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 (zie bijlage 6.0 en de
bijbehorende bijlagen 6.1)
Voorstel:

Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023, conform
bijlage 6.1.

7. Proces totstandkoming GR RUD LN (zie bijlage 7.0 en de daar bijbehorende bijlagen 7.1 t/m
7.6)
Voorstel:


Kennis nemen van de memo proces tot oprichting GR RUD LN.

8. Voortgang borging energie in de RUD Limburg Noord (zie bijlage 8.0)
Voorstel:

Kennis nemen van de stand van de voortgang borging energie in de RUD LN.

9. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 4 juli 2019 te
Bergen.

