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Onderwerp

Kadernota 2020 RUD Limburg Noord.

Voorstel

1. kennis te nemen van de vastgestelde Kadernota 2020
2. de gemeenteraad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN)
is per 1 december 20L7 formeel opgericht en op 1 januari 2018 operationeel van start
gegaan.
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient de gemeenteraad te worden
geTnformeerd over de financiële en beleidsmatige kaders. Deze kaders zijn opgenomen in
de Kadernota 2020, zoals deze door het Algemeen Bestuur van de RUD op 20 december
2018 is vastgesteld, en worden verder uitgewerkt in de begroting 2020. Eind maart zal de
ontwerpbegroting 2020 worden toegezonden en voor de gemeenteraad bestaat dan de
mogelijkheid om zienswijzen kenbaar te maken.

Beoogd effect/doel

Kennis nemen van de vastgestelde Kadernota 2020 en de raad hierover informeren

Argumenten

Het informeren van de gemeenteraad is een wettelijke verplichting.
In de Kadernota wordt een aantal ontwikkelingen gesignaleerd en daarnaast zijn de
financiële uitgangspunten voor de begroting 2O2O opgenomen.
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Ontwikkelingen
De belangrijkste prioritciten voor de komende jaren zijn:

. De Omgevingswet

. Het thema duurzaamheld/energie

. Gemeenschappelijke VTH-applicatie voor alle deelnemers

. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
In het beslisdocument is de ambitie uitgesproken om per L-t-2020 uit te groeien naar een

organisatie die het Wabo-brcde tal<enpakket uitvoert. De ontwikkelingen rondom de

Omgevingswet en de wet kwaliteitsborging voor het bouwen 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 2O2O deze ambitie
tegen het licht te houden. Op basis van de resultaten van de evaluatie zal in 2020 een

plan van aanpak rondom deze ambitie worden opgesteld of deze ambitie worden herijkt.
Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn in de Kadernota ook nog de thema's
ketensamenwerking en cyber security opgenomen'

Fi na n ci ël e u ¡tga n gs pu nten
De financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 geven aan dat de afwijkingen ten

opzichte van de begroting 2019 beperkt zijn. Hierbij moet wel bedacht worden dat niet alle

gevolgen van bovengenoemde ontwikkelingen al in kaart zijn gebracht.
De ontwikkelingen die mogelijk financiële gevolgen kunnen hebben zijn:

o VTH-systeem
r Invoeren Algemene Reserve
. Aanpassing berekeningswijzetarieven
. Toename van de werkzaamheden

Kanttekeningen en risico's
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Financiële, personele en juridische gevolgen
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Duurzaamheld
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Uitvoering/evaluatie
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De Raad informeren via de TILS-lijst
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Bijlagen:

Aanbiedingsbrief met Kadernota 2020
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