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GEMEENTE WEERT

Onderwerp

Vastgestelde begroting 2020 inclusief meerjarenraming 2O2L-2023 Gemeenschappelijke
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord ( GR RUD LN)

Voorstel

1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2O2O;
2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

De GR RUD LN is per 1 december 2077 opgericht en vanaf 1 januari 2018 operationeel van
start gegaan.
De ontwerpbegroting 2O2O is door het Dagelijks Bestuur van de RUD toegezonden aan de
gemeenteraad en op 5 juni 2019 heeft de raad besloten geen zienswijzen kenbaar te
maken met betrekking tot de ontwerpbegroting 2020.
Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur van de RUD op 4 juli 2019 de begroting 2020
ongewijzigd vastgesteld. Weliswaar heeft één gemeente zienswijzen betreffende de
indexatie van loonstijgingen ingebracht tegen de ontwerpbegroting doch dit heeft geen
aanleiding gegeven voor het Algemeen Bestuur om de begroting aan te passen.

Beoogd effect/doel

Kennisnemen van de vastgestelde begroting en de gemeenteraad hierover informeren

Argumenten

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een vastgestelde begroting te
worden toegezonden aan gemeenteraden en provinciale staten zodat deze kunnen zien
wat er met hun zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting is gebeurd.
De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijzen kenbaar te maken zodat de raad via de
TILS-lijst kan worden geïnformeerd over de vastgestelde begroting.
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