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Aanbied¡ng ontwerpbegrot¡ng 2020 ¡nclus¡ef meeriarenrcming202I-2023 RUD L¡mburg Noord en verzoek tot zienswijze

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 de ontwerpbegroting 2020 inclusief
meerjarenperspectief 2O2L-2O23 van de RUD LN aan.
Wij verzoeken u via deze raadsbrief om bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over de
ontwerpbegroting 2020 naar voren te brengen.
ln de Wet gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Dagelijks Bestuur voor 15 april van het
jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders toestuurt naar de raden en Staten van haar deelnemers.
De Kadernota 2O2O, waarin de uitgangspunten voor de begroting 2O2O zijn opgenomen, is op 20
december 2018 aan u toegezonden.
Op grond van de Wgr hebben deelnemers minimaalS weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Gezien de vergaderdata van de raden en Provinciale Staten blijkt dat het voor de meeste deelnemers

lastig is om tijdig een zienswijze in te dienen. Dit betekent dat de RUD LN de termijn van 8 weken,
zijnde uiterlijk 24 mei, verruimt naar 9 weken, zijnde 3L mei.

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 te geven en deze
kenbaar te maken, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 13 juni uw zienswijze kan
beoordelen en de begroting ter besluitvorming kan aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 4 juli
2018.
U kunt uw zienswijze richten aan de RUD LN:

infot@rudlim bursnoord.nl

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