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Afdeling : VTH - Vergunningen, Toezicht en Handhaving Raadsvoorstel:
DJ-993353 

Naam opsteller voorstel : Harry Wang 
H.Wang@weert.nl  / 0495-575215 

Zaaknummer:
990587

Portefeuillehouder : drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022 - 2024 Gemeenschappelijke 
Regeling RUD LN.

Voorstel

1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021.
2. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar te maken.

Inleiding

De GR RUD LN is per 1 december 2017 formeel opgericht en vanaf 1 januari 2018 
operationeel van start gegaan.
Thans ligt voor de ontwerpbegroting 2021 die gebaseerd is op de Kadernota 2021, de 
begroting 2020, de jaarrekening 2019 en de uitgevoerde evaluatie van de RUD LN.

Kadernota 2021 en begroting 2020 zijn in een eerder stadium al ter kennis gebracht van 
college en gemeenteraad. De jaarrekening 2019 zal, na voorziene vaststelling door het 
Algemeen Bestuur van de RUD op 9 april 2020, aan college en gemeenteraad worden 
aangeboden.
De evaluatie van de RUD door een extern bureau (rapport "Goud in handen, en schouders 
eronder") heeft eind 2019 plaatsgevonden en de resultaten zijn in een werkconferentie op 
13 februari 2020 met alle partners gedeeld en besproken. Het Algemeen Bestuur van de 
RUD heeft de hooflijnen van de aanbevelingen van het externe bureau onderschreven en 
de zogeheten Verklaring Groot Buggenum opgesteld. Hierin wordt het Dagelijks Bestuur 
opdracht gegeven een aantal verbeteracties nader uit te werken waarbij het uitgangspunt 
de netwerkorganisatie blijft maar wel gewerkt moet worden aan een kwaliteitsverbetering. 
Dit betekent minder vrijblijvendheid en een betere sturing op de uitvoering van taken.
Hoewel de maatregelen nog niet in detail zijn uitgewerkt is een inschatting gemaakt van 
de financiële impact en is in de begroting een structureel bedrag van € 200.000,00 
opgenomen.

Beoogd effect/doel

Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar te maken.

Argumenten 

Op grond van artikel 58 Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad 
zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar maken bij het Dagelijks 
Bestuur van de GR RUD LN. 
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Kanttekeningen en risico’s 

Op basis van de Kadernota 2021, de begroting 2020, de jaarrekening 2019 en de 
evaluatie van de RUD LN zijn ten opzichte van de ontwerpbegroting 2020 de volgende 
financiële wijzigingen doorgevoerd:

 De budgetten zijn geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen waarbij is uitgegaan 
van de meest actuele raming van het CPB (MEV 2020, september 2019).

 Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en de verwachtingen zijn enkele 
budgetten naar beneden bijgesteld (aanschaf en onderhoud meetapparatuur, 
vusualisering informatieplicht, rapporteringstools).

 De kosten voor een verplichte Functionaris Gegevensbescherming zijn opgenomen.
 De ingeschatte gevolgen van de evaluatie RUD zijn meerjarig verwerkt

De wijzigingen geven ons college geen aanleiding uw raad voor te stellen zienswijzen 
kenbaar te maken.

Financiële gevolgen

De wijzigingen in de ontwerpbegroting 2021 betekenen voor Weert een structurele 
toename van de deelnemersbijdrage met € 19.109,00, ten opzichte van de jaarschijf 2021 
uit de meerjarenbegroting 2020-2023. Dit wordt met name veroorzaakt door de 
onvermijdelijke gevolgen van de evaluatie RUD en de hieruit voortvloeiende maatregelen. 
Het alternatief, een klassieke Omgevingsdienst, is vele malen duurder.
De structurele verhoging van de deelnemersbijdrage Weert wordt verwerkt in de 
(meerjaren)begroting 2021-2024.

Uitvoering/evaluatie 

In de vergadering van 9 juli 2020 zal het Algemeen Bestuur van de RUD op voorstel van 
het Dagelijks Bestuur een besluit nemen over de begroting 2021, rekening houdend met 
de ingebrachte zienswijzen van de deelnemers aan de GR RUD LN

Communicatie/participatie 

Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van 
al dan niet kenbaar gemaakte zienswijzen.

Advies raadscommissie 

Bijlagen 

Aanbiedingsbrief
Ontwerpbegroting 2021

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de loco-burgemeester,
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M.J.M. Meertens G.J.W. Gabriëls



Nummer raadsvoorstel: DJ-993353 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 april 2020

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021.
2. Eventuele zienswijzen kenbaar ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 kenbaar 

te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 juni 2020.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


