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Onderwerp  Aanbieding vastgestelde begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 RUD Limburg Noord  

 

Markt 31 

Postbus 900, 6040 AX  Roermond 

Telefoon (0475)-359999 

E-mail  info@rudlimburgnoord.nl 

Internet  www.rudlimburgnoord.nl 

Geachte college,  
 
Op 31 maart 2021 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 
2023-2025 van de RUD Limburg Noord naar raden en staten gestuurd met het verzoek uiterlijk 4 juni 
een zienswijze in te dienen.  
De ingediende zienswijzen zijn in het Algemeen Bestuur van 8 juli 2021 behandeld. 
 
Wij hebben van de gemeenten Bergen en Beesel een zienswijze ontvangen.  
 
In de periode tussen de aanbieding van de ontwerpbegroting en de vaststelling van de begroting 
hebben zich diverse ontwikkelingen voor gedaan. 
Besloten is dat de invoering van de Omgevingswet landelijk met een half jaar wordt uitgesteld, naar 
1-7-2022. Dit besluit heeft geen financieel effect op de begroting 2022.  
Het geeft ons wel extra ruimte om nog meer afstemming te vinden met onze partners om in 
gezamenlijkheid op te treden in bijvoorbeeld het opleiden van de medewerkers. Hierdoor kunnen wij 
zorg dragen voor efficiency en een level playing field. 
Verder is onlangs bekend geworden dat de implementatie van Squit 20/20 verdere vertraging 
oploopt. Of dit gevolgen heeft voor de aansluitingen van de partners is nog niet bekend.  
De financiële middelen voor het RUD deel zijn hiervoor reeds gereserveerd vanuit de 
bestemmingsreserve ICT. Dit kan wel betekenen dat er langer dan voorzien een beroep gedaan 
wordt op de medewerkers voor het testen en implementeren van het systeem. 
 
Al met al hebben de ingediende zienswijze en de afgelopen ontwikkelingen duidelijk gemaakt dat er 
kritisch moet worden gekeken naar de continue ontwikkelingen, maar heeft het niet geresulteerd in 
een aanleiding voor het Algemeen Bestuur om de begroting aan te passen. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft op 8 juli 2021 de definitieve begroting 2022 inclusief meerjarenraming 
2023-2025 vastgesteld.  
 
Namens het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand dan ook de vastgestelde begroting 2022 inclusief 
meerjarenraming 2023-2025 van de RUD LN ter kennisname aan en vragen u om deze ter informatie 
aan te bieden aan uw gemeenteraad dan wel Provinciale Staten. 

mailto:info@rudlimburgnoord.nl
http://www.rudlimburgnoord.nl/


 

 

 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
 
Hoogachtend,  
namens het Algemeen Bestuur van de RUD LN 

T.J.C.M. (Tim) Snijckers    K.G.M.C. (Karel) Joosten 

 
Voorzitter      Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Begroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 GR RUD LN 




