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Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (RUD LN) bieden wij u bijgaand het voorlopig  jaarverslag en de jaarrekening 2020 ter 
informatie aan. 
Het Dagelijks Bestuur legt hiermee verantwoording af over het afgelopen begrotingsjaar aan het 
Algemeen Bestuur.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is bepaald dat de voorlopige jaarrekening voor 15 
april ter informatie aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten dient te worden 
verzonden. 

Accountantscontrole
De procedure met betrekking tot het verstrekken van de accountantsverklaring, is dat deze wordt 
afgegeven op een door het Dagelijks Bestuur vastgestelde rapportage. Het Dagelijks Bestuur heeft de 
voorlopige jaarstukken op 31 maart 2021 vastgesteld. Op het moment van versturen van deze brief 
hebben wij nog geen getekende controleverklaring van onze accountant ontvangen. De 
controleverklaring zal u dan ook worden nagezonden.  

Procedure
Onze jaarstukken sturen wij u ter informatie toe, conform de wettelijke voorschriften. Anders dan 
met betrekking tot de ontwerp begroting, hebben gemeenteraden geen bevoegdheid om een 
(formele) zienswijze over de jaarrekening bij het Dagelijks Bestuur in te dienen. Het Algemeen 
Bestuur stelt de jaarstukken vast in haar vergadering van 8 juli 2021. Uiteraard kunt u 
aandachtspunten kenbaar maken via uw vertegenwoordiger in ons bestuur. Vervolgens stuurt de 
RUD Limburg Noord voor 15 juli 2021 de vastgestelde jaarstukken aan het Ministerie.



Bijzonder 2020
Evaluatie “Goud in handen, schouders eronder”.
Het evaluatierapport is op 13 februari 2020 besproken door bestuurders, gemeentesecretarissen, 
managers en medewerkers. De netwerksamenwerking is springlevend, maar er moet nog meer 
gebeuren om van het verborgen goud (de meerwaarde) te kunnen profiteren. 
De aanbevelingen zijn uitgewerkt in concrete maatregelen. Enkele maatregelen konden al in 2020 
worden opgepakt en doorgevoerd, andere lopen door in 2021 en verder.

COVID-19
In maart 2020 werden we getroffen door de pandemie die een enorme impact heeft op de 
samenleving en de economie, maar ook gevolgen heeft voor de uitvoering van de werkzaamheden in 
RUD-verband.  Andere manieren van werken hebben een “boost” gekregen. 
Door fysieke beperkingen ontstond er een onderuitputting bij o.a. opleidingskosten en reiskosten. De 
uitvoering van het uitvoeringsprogramma bleef iets achter. 

Squit 20/20
Het Limburgs breed ICT-project liep verdere vertraging op. Het projectgroep SGIV heeft de 
leverancier een boete opgelegd en een eventuele schadeclaim aangezegd. Dit lijkt de vruchten af te 
werpen. Er is een invoeringsplanning voor de eerste helft 2021 aangeboden en Leudal en de RUD LN 
zijn inmiddels “live”.

Omgevingswet
Het wederom verschuiven van de invoeringsdatum naar 1 januari 2022, gaf weliswaar respijt voor de 
oplevering van ICT-systemen, maar veroorzaakte ook onzekerheid. In RUD verband zijn diverse 
kennisgroepen bezig geweest met de ontwikkelingen. 
De gemeente Venlo kreeg bezoek van de onderzoeker namens de VNG, mevrouw Sorgdrager die 
kwam sonderen hoe ver de regio gevorderd was met de voorbereidingen op de Omgevingswet. 
Wethouder Roest kon, mede namens de RUD met gepaste trots aangeven dat in ons netwerk overal 
goede voortgang wordt geboekt.

Rekeningresultaat 2020
Zoals uit de financiële verantwoording blijkt, sluit het boekjaar van de RUD Limburg Noord 2020 met 
een rekeningsaldo na resultaatbestemming van € 0.
Eind 2017 is de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord vastgesteld. Daarin is opgenomen 
dat de middelen die de RUD Limburg Noord in een boekjaar niet heeft benut, voor bepaling van het 
rekeningresultaat als uitgangspunt terugbetaald dienen te worden aan de deelnemende partners op 
basis van de vastgestelde verdeelsleutels. 
De niet benutte middelen ter hoogte van € 152.190 met de bijbehorende betalingen is in het 
volgende overzicht gespecificeerd:.



Het voornemen is om de betalingen, voorafgaande aan de vaststelling van het rekeningresultaat op 
te nemen als betaling aan de partners.

Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Een kopie van deze raadsbrief wordt ter kennisgeving naar uw college gestuurd. 

Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur van de RUD LN,

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

Bijlage 1: Concept jaarverslag en jaarrekening 2020 GR RUD Limburg Noord 
Bijlage 2: A3 visualisatie jaarrekening  2020 RUD Limburg Noord

Deelnemers

Resultaat 
taakveld 
0.1 bestuur

Resultaat 
taakveld 0.4 
Overhead

Resultaat 
taakveld 0.8 
overige baten 
en lasten

Resultaat 
taakveld 7.4 
milieubeheer

Resultaat 
taakveld 7.4 
UE Roermond

Totalen 
restituties

Beesel -72€             -2.262€          -1.297€             -1.195€             269€                  -4.558€          
Bergen -71€             -2.205€          -1.265€             -1.165€             160€                  -4.545€          
Echt-Susteren -171€           -5.342€          -3.064€             -2.822€             2.120€              -9.279€          
Gennep -92€             -2.869€          -1.645€             -1.515€             372€                  -5.750€          
Horst aan de Maas -228€           -7.112€          -4.079€             -3.757€             2.145€              -13.030€        
Leudal -193€           -6.033€          -3.460€             -3.187€             1.377€              -11.496€        
Maasgouw -128€           -3.987€          -2.287€             -2.106€             6.891€              -1.616€          
Mook en Middelaar -42€             -1.307€          -750€                 -690€                551€                  -2.237€          
Nederweert -92€             -2.867€          -1.644€             -1.514€             1.140€              -4.977€          
Peel en Maas -233€           -7.287€          -4.179€             -3.849€             1.947€              -13.602€        
Roerdalen -112€           -3.487€          -2.000€             -1.842€             1.115€              -6.327€          
Roermond -311€           -9.718€          -5.574€             -5.133€             3.151€              -17.585€        
Venlo -545€           -17.025€       -9.765€             -8.993€             4.579€              -31.748€        
Venray -234€           -7.292€          -4.182€             -3.852€             5.002€              -10.558€        
Weert -269€           -8.388€          -4.811€             -4.431€             3.016€              -14.882€        
Provincie -€                  -€                    -€                        -€                       -€                       -€                     
Totaal -2.792€       -87.179€       -50.001€           -46.052€          33.834€            -152.190€      


