Agenda Algemeen Bestuur
RUD Limburg Noord
4 juli 2019; 9:30 uur – 11:30 uur
Gemeentehuis gemeente Bergen, Raadhuisstraat 2 Bergen

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda (zie bijlage 1.1)
Mededelingen:

Ter kennisname:

2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 11 april 2019 (zie bijlage 2.0 t/m 2.3)
Uw bestuur wordt voorgesteld het bijgevoegde verslag en actie- en besluitenlijst van het overleg
Algemeen Bestuur van 11 april 2019 vast te stellen.
Uw bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de vastgestelde besluitenlijst van het overleg
Dagelijks Bestuur van 28 maart 2019.

3. Aanwijzen voorzitter AB/DB (zie bijlage 3.0 en de bijbehorende bijlage 3.1)
Voorstel:

Aanwijzen voorzitter AB / tevens voorzitter DB met behulp van een schriftelijke stemming
volgens de procedure beschreven in bijlage 3.1.

Overdracht van de voorzittershamer aan het einde van deze vergadering.

4. Begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 inclusief zienswijzen (zie bijlage 4.0
en de bijbehorende bijlagen 4.1 t/m 4.3)
Voorstel:

De begroting 2020 met meerjarenperspectief 2021-2023 vast te stellen.

In te stemmen met de reactie op de zienswijze van Beesel.

De voorzitter de reactiebrief zienswijze aan de gemeente Beesel te laten ondertekenen.

5. Evaluatie meerwaarde kennisplatform intensieve veehouderij en humane gezondheid (zie
bijlage 5.0 en de bijbehorende bijlagen 5.1 t/m 5.3)
Voorstel:

Kennis te nemen van de memo aangaande de meerwaarde van het kennisplatform intensieve
veehouderij en humane gezondheid.

Het standpunt blijven hanteren om de RUD Limburg Noord niet op te laten treden als financieel
intermediair.

Een financiële bijdrage te leveren van € 10.000 per jaar aan het kennisplatform intensieve
veehouderij en humane gezondheid voor de jaren 2019 en 2020.

De bijdrage voor beide jaren te dekken uit de post opleidingskosten.

6. Vervolg plan van aanpak borging energie in de RUD Limburg Noord (zie bijlage 6.0 en de
bijbehorende bijlagen 6.1 t/m 6.4)
Voorstel:

Kennis nemen van het vervolg plan van aanpak borging energie in de RUD LN;

Instemmen met de voorgestelde aanpak zoals beschreven in het vervolg plan van aanpak
borging energie.

Alle gemeenten in de gelegenheid stellen om de financiële impact die het plan met zich
meebrengt te concretiseren via een combinatie van drie hierna in paragraaf 3 beschreven
mogelijkheden.

Instemmen met de in paragraaf 4 “consequenties informatieplicht” opgenomen acties.

7. Memo dossier Omgevingswet (zie bijlage 7.0 en de bijbehorende bijlage 7.1)
Voorstel:

Kennis te nemen van de memo dossier Omgevingswet en deze laten toelichten door mevrouw
D. Heesakkers.

8. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 3 oktober
2019 te Maasgouw.

