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Onderwerp

Jaarverslag en jaarrekening 2018 Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord ( GR RUD LN).

Voorstel

1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 van de GR RUD LN.
2. De restitutie ad. € 38.272,=, inclusief de terugbetaling milieubeheer,
uitvoeringseenheid Roermond ad. € 10.768,=, te verwerken bij de 2e tussenrapportage
2019 en ten gunste te brengen van het begrotingssaldo 2019.
3. De gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

De GR RUD LN is per 1 december 2017 formeel opgericht en vanaf l januari 2018
operationeel van start gegaan.
Voor het eerst ligt nu een jaarverslag en jaarrekening voor en wel over 2018, zijnde het
eerste jaar waarin de RUD als gemeenschappelijke regeling heeft gefunctioneerd.

Het Algemeen Bestuur van de GR RUD LN heeft verslag en jaarrekening 2018 vastgesteld
in zijn vergadering van 11 april 2019.

Beoogd effect/doel

Kennis nemen van vastgesteld jaarverslag en jaarrekening 2018 en de gemeenteraad
hierover informeren.

Argumenten

Jaarverslag
In 2018 zijn de belangrijkste aandachtspunten voor de RUD geweest:

. Thema energie als prioriteit
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. Intensievereketensamenwerking

. GezamenlijkeWH-applicatie

. Regionaal Uitvoeringsprogranìma (zie bijlage 3: Dashbord RUD)

. Kennisgroepen

. Cursussen/trainingen door RUD-academie

. Branchegericht werken en digitaal toezicht
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Twee aspecten zijn het vermelden waard: het afzien van de instelling van een algemene
reserve en de restitutie aan deelnemers.

Het afzien van het instellen van een algemene reserve is gebaseerd op een actualisatie en

kwantificering van de risico's ( € 77.000,=) in vergelijking met de weerstandscapaciteit
(post onvoorzien € 50.000,=). Het weerstandsvermogen komt dan uit op 0,65. Aangezien
niet alle risico's zich tegelijkeftijd zullen voordoen en een overschrijding van de post
onvoorzien door de deelnemers moct wordcn bctaald, is afgezien van het instellen van
een algemene reserve.

De restitutie aan deelnemers conform de Gemeenschappelijke Regeling kent twee redenen
namelijkde niet benutte middelen (€27.444,=) en met name het niet invullen van
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betrekking op de overlread, bijdrage coördinatiecentrum
ad. € 20.733,= en voor Milieubeheer, onderhoud (meet)apparatuur en onvoorzien ad. €
6.71!,=.
Voor de gemeente WeerL bedraagt de restitutie in totaliteit € 38.212,=.

Kanttekeningen en risico's
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Financiële, personele en juridische gevolgen

De restitutie van € 38.212,= wordt verwerkt bij de 2e tussenrappoftage 2019 en komt ten
gunste van het begrotingssaldo 2019.

Duurzaamheid
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Uitvoering/evaluatie
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com mun icatie/ partici patie

De raad informeren via de TILS-lijst.

Overleg gevoerd met

Intern:

F&C: L.Koppen
VTH: M.v.d.Broeke
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Bijlagen:

a Aanbied ingsbrief
Bijlage 1: jaarverslag en jaarrekening 2018
Bijlage 2: getekende controleverklaring
Bijlage 3: Visualisatie jaarrekening
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