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Beerendonk van, André (PJA)

Van: Wolfs, Madeleine (M)

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 13:09

Aan: Beerendonk van, André (PJA); Otten, Paul (P)

Onderwerp: FW: Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen

Bijlagen: Raadsbesluit (concept) Leudal 26mei20 BsGW.pdf; Raadsbesluit (concept) Leudal 

26mei20 Omnibuzz.pdf; Raadsbesluit (concept) Leudal 26mei20 inzake RUD.pdf; 

Raadsbesluit (concept) Leudal 26mei20 inzake Veiligheidsregio.pdf; Raadsbesluit 

(concept) Leudal 26mei20 inzake Westrom.pdf; Raadsbesluit (concept) Leudal 

26mei20 inzake Grenspark M-S-N.pdf

 

 

Van: Wim Cornelissen [mailto:w.cornelissen@leudal.nl]  

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 09:40 

Aan: 'Rob Notermans' <Rob.Notermans@roerdalen.nl>; Jos Vervuurt (josvervuurt@roermond.nl) 

<josvervuurt@roermond.nl>; martijntje hermans (m.hermans@echt-susteren.nl) <m.hermans@echt-susteren.nl>; 

Henny van Soest <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>; 'E Schrier' 

<E.Schrier@nederweert.nl> 

Onderwerp: Zienswijzen begrotingen gemeenschappelijke regelingen 

 

Beste collega’s, 
 
In de gemeente Leudal liggen in de raadsvergadering van 26mei20 zes raadsvoorstellen over begrotingen en/of 
jaarrekeningen van gemeenschappelijke regelingen voor besluitvorming voor. 
 
Bijgaand, in het kader van de versterking van de ‘grip op regionale samenwerking’, ter kennisname de 6 
conceptraadsbesluiten. 
 
Mochten jullie door één of meer van die conceptraadsbesluiten (ze luiden echt niet allemaal ‘geen zienswijze’ …) 
nieuwsgierig worden naar het desbetreffende raadsvoorstel van het college, klik dan hierop. 
 
Dan kom je terecht bij de vergaderstukken van de raad. 
 
Groeten uit Leudal, meer specifiek uit Itter, 
 
Wim. 



  CONCEPT 

   

Raadsbesluit 

 

 
 
De gemeenteraad van de gemeente Leudal; 

   
 Agendapunt 9  
 
Gezien het raadsvoorstel van het college d.d. 14 april 2020, nummer BenW\1542, bij het 
agendapunt ‘Vaststellen zienswijze over ontwerpbegroting 2021 + meerjarenraming 2022-2024 
van gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord te Roermond + 

Kennisnemen van vastgestelde jaarrekening en -verslag 2019’; 
 
Gelet op hetgeen geschreven is in de jaarstukken 2019, de ontwerpbegroting 2021 en 
meerjarenraming 2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord; 
 
Besluit: 

 

1. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2021 + de meerjarenraming 
2022-2024 van de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg 
Noord te Roermond. 

2. Kennis te nemen van haar vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag 2019. 
 
 
 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 26 mei 2020. 
 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE LEUDAL 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 

 
  
Drs. W.A.L.M. Cornelissen D.H. Schmalschläger 
 
 
 


