
 
 

Aan: Gemeenteraden van Beesel, Bergen, Echt-Susteren, 
Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw 
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas,  
Roerdalen, Roermond , Venlo, Venray, Weert en  
Provinciale Staten van de Provincie Limburg.  
 

Kopie:  colleges van deze gemeenten en Provincie Limburg. 

 

Van:  Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord 

 
 
 
Datum 13-10-2022 Behandeld door  

Ons kenmerk 

 

 

Datum uw brief -- 

  Uw kenmerk  -- 

    

Onderwerp  Aanbieding jaarverslag en jaarrekening 2021 RUD Limburg Noord 

 

Markt 31 

Postbus 900, 6040 AX  Roermond 

Telefoon (0475)-359999 

E-mail  info@rudlimburgnoord.nl 

Internet  www.rudlimburgnoord.nl 

 
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 definitieve jaarverslag en de jaarrekening 2021 
inclusief de goedkeurende controleverklaring van de RUD LN aan.  
 
Accountantscontrole 
Bij de vaststelling van de voorlopige jaarstukken op 28 april 2022, door het Dagelijks Bestuur, was de 
controleverklaring nog niet gereed.  
Eerder is gecommuniceerd dat door personele omstandigheden de totstandkoming van de 
jaarrekening dit jaar helaas is vertraagd.  
De accountantscontrole is afgerond en de goedkeurende accountantscontrole is inmiddels 
ontvangen.  
 
Procedure 
Het Algemeen Bestuur heeft daarop in haar vergadering van 13 oktober 2022 het jaarverslag en de 
jaarrekening 2021 definitief vastgesteld. 
 
Het boekjaar van de RUD Limburg Noord 2021 is afgesloten met een rekeningsaldo na 

resultaatbestemming van € 0. 

De niet benutte middelen ter hoogte van €  255.269,95 met de bijbehorende betalingen is in de 

jaarrekening opgenomen. 

Door het Algemeen Bestuur van de RUD LN is besloten om de terugbetaling, voorafgaande aan de 
vaststelling van het rekeningresultaat terug te betalen aan de partners.  
 
 



 

In dezelfde vergadering heeft het Algemeen Bestuur de kosten voor de uitvoering van het 
vastgestelde plan van aanpak doorontwikkeling RUD Limburg Noord behandeld.  
Zij zijn voornemens in te stemmen met de externe kosten en deze ten laste te brengen van de 
deelnemende gemeenten. De ontwerpbegrotingswijziging wordt conform de zienswijze procedure 
apart aan u voorgelegd. Wij adviseren u het overschot van 2021, dat aan u wordt terugbetaald, direct 
te reserveren voor het plan van aanpak, zodat de financiële consequenties per saldo minimaal zullen 
zijn.  
 
In de jaarrekening zijn de productiecijfers van de totale RUD LN gepresenteerd.  
Mocht u behoefte hebben aan informatie over de productiegegevens van alleen uw eigen gemeente, 
dan kunt u hierover navraag doen bij uw eigen gemeente.  
 
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, 
 
 

Voorzitter      (Waarnemend) Secretaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: Definitief jaarverslag en jaarrekening 2021 GR RUD  
Bijlage 2: Goedkeurende controleverklaring 2021 RUD - WG 
Bijlage 3: Infographic jaarrekening  2021 RUD LN 




