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Raadsvergadering 
02-06-2020 

 
Agendapunt: 0 

 
ja 

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en 
kennisname van de kadernota 2021 en jaarrekening 2019 van 
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 
 
 
 
 
Van:  

 
College (portefeuillehouder Snijckers) 
 

Voorstel: 
 
 

Voorgesteld wordt om:  
1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet 

indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 
met meerjarenraming 2022-2024 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 

2. De Kadernota 2021 van de GR RUD LN voor kennisgeving 
aan te nemen. 

3. De jaarrekening 2019 van de GR RUD LN voor kennisgeving 
aan te nemen. 

 

Bijlagen: 
 
 
 
 
 

Bijgevoegd:  
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief  
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 RUD                             
LN 
Bijlage 3: Kadernota 2021 
Bijlage 4: Jaarrekening 2019 
 
 

  

 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris, 
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Toelichting 
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en 
kennisname van de kadernota 2021 en jaarrekening 2019 van 
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)  
 
 
 
Inleiding: 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) legt de 
ontwerpbegroting 2021 met meerjarenperspectief 2022-2024 voor aan de gemeenteraad van 
Maasgouw. De raad kan besluiten al dan niet een zienswijze in te dienen. Eventuele zienswijzen 
worden aangeboden aan het DB van de RUD LN 
Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor 
eventuele zienswijzen. Ten aanzien van de voorliggende ontwerpbegroting 2021 heeft het 
college geen suggesties voor een zienswijze. 
 
De begroting 2021 is gebaseerd op de jaarrekening/jaarverslag 2019, de begroting 2020 en de 
kadernota 2021. 
 
Beslispunten: 
 
Voorgesteld wordt om:  

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 

2. De Kadernota 2021 van de GR RUD LN voor kennisgeving aan te nemen. 
3. De jaarrekening 2019 van de GR RUD LN voor kennisgeving aan te nemen. 

 
Argumenten: 
 
1.1 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2021 zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. De begroting 2021 is gebaseerd op de jaarrekening 2019, de begroting 2020, de kadernota 
2021 en 
    het rapport evaluatie GR RUD LN. 
2. Voor de indexering van loon- en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de meest actuele 
raming van  
    het CPB (MEV 2020, september 2019). 
    a. Loonvoet sector overheid: 2,8% 
    b. Prijs overheidsconsumptie, netto materieel: 1,6% 
3. Op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en de verwachtingen zijn enkele budgetten naar 
beneden  
    bijgesteld. 
4. Er is bewust voor gekozen om de jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten voor het 
nieuwe  
    VTH-systeem in eerste instantie te dekken uit de bestemmingsreserve ICT. Vanaf 2025 is 
de reserve  
    naar verwachting niet meer toereikend en zullen de jaarlijkse kosten verdisconteerd 
worden in de  
    deelnemersbijdrage. 
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5. Zoals in de kadernota aangegeven zijn de kosten voor de verplichte Functionaris  
    Gegevensbescherming opgenomen. 
6. De inschatting van de financiële impact van de evaluatie GR RUD LN is opgenomen. Eén en 
ander  
    leidt tot een hogere gemeentelijke RUD-bijdrage vanaf 2021. Zie verder bij de onderdelen  
    ‘Kanttekeningen’ en ‘Financiën’. 
7. Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen. 
 
De ontwerpbegroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 zijn sluitend (op basis van de 
bijdrages van de deelnemende gemeenten en de Provincie Limburg). Het streven vanuit deze 
begroting is om invulling te geven aan de door de deelnemende gemeenten gewenste 
maatschappelijke effecten. De met deze begroting samenhangende resultaten en prestaties 
vanuit de GR RUD LN zijn hierop gericht. De ontwerpbegroting roept geen vraagtekens op en 
leidt bijgevolg niet tot het doen van een suggestie aan de raad voor het formuleren van een 
zienswijze.  

 
Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen. 
 
2.1 De begroting 2021 is gebaseerd op de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Kadernota 

2021. 
3.1 De jaarrekening 2019 sluit met een rekeningsaldo van € 0. Eind 2017 is de GR RUD LN 

vastgesteld. Daarin is opgenomen dat de middelen die de RUD LN in een boekjaar niet heeft 
benut, voor bepaling van het rekeningresultaat als uitgangspunt terugbetaald dienen te 
worden aan de deelnemende partners. Maasgouw ontvangt een bedrag van € 10.335 terug 
over 2019.  
Deze terugbetaling wordt voornamelijk veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. 
De RUD heeft op onder meer de volgende wijzen in 2019 bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden bij de 
uitvoering van VTH-taken én verbetering van de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de 
leefomgeving: 
- Initiatiefnemers, vergunninghouders en belanghebbenden werden ondersteund door 
ervaren  
  medewerkers namens het bevoegd gezag; specialismen werden, waar mogelijk, ingezet op 
dossiers 
  die specialistische kennis vereisten. 
- Door efficiëntere toezichtsmethoden op specifieke branches, activiteiten en thema’s in 
  projectverband te realiseren, kon met beperkte menskracht een hogere kwaliteit geleverd 
worden. 
- Op basis van de in 2018 uitgevoerde probleemanalyse zijn controles uitgevoerd bij de 
objecten en  
  activiteiten met de grootste risico’s. 
- Door gebruik te maken van digitale checklisten konden toezichthouders meer 
geüniformeerd 
  werken, werd de rapportagelast zo veel mogelijk beperkt en waren controleresultaten 
beter te  
  gebruiken voor de risico- en probleemanalyses. 
- Nieuwe ontwikkelingen (zoals Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen) en 
toepassingen van  
  innovatieve vormen van toezicht werden gevolgd met en door de kennisgroepen. 
- De samenwerking in de keten is verbeterd; hierbij valt te denken aan het samen optrekken 
van  
  RIVM, OM en Omgevingsdiensten. Ook werden bezoeken gezamenlijk gepland om de last 
voor de  
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  bedrijven te verlichten en de kwaliteit te verhogen. 
- Best practices van andere Omgevingsdiensten zijn met de collegiale toetsen in beeld 
gekomen. 
Het Algemeen Bestuur van de RUD LN zal in de vergadering van 9 juli 2020 de jaarrekening 
2019 vaststellen. 

 
 
Kanttekeningen: 

1.1 Bij het beslisdocument GR RUD LN is een uitgebreide risico-inventarisatie opgenomen in 
bijlage 2 van de ontwerpbegroting 2021. De grootste financiële risico's zijn op het vlak van 
kosten voor de ontwikkeling van ICT voorzieningen, hogere opleidingskosten medewerkers en 
de mogelijke boetes voor datalekken in het kader van de Wet AVG. Uit de risico-
inventarisatie blijkt dat het niet nodig is om een eigen risicoreserve in te stellen 
(weerstandscapaciteit is bepaald op € 50.000). Het rekeningresultaat (positief dan wel 
negatief) wordt jaarlijks met de deelnemers verrekend. Mochten zich risico’s voordoen die 
groter zijn dan het bedrag van € 50.000 die is opgenomen in de post onvoorzien dan dienen 
de deelnemers deze kosten te dragen.  
In het beslisdocument RUD LN is de ambitie benoemd dat in 2020 de RUD LN een WABO-
breed takenpakket uitvoert. Deze ambitie is nog niet gerealiseerd en evenmin financieel 
vertaald. In de begroting is uitgegaan van de huidige inbreng. De MER-gemeenten hebben 
overigens (reeds sinds 2016) het Wabo-brede takenpakket, uitgevoerd door de MER-
Omgevingsdienst, ingebracht in de RUD-samenwerking. 
Een specifiek risico kan optreden als de gewenste uitbreiding van het coördinatiecentrum 
geen doorgang kan vinden vanwege het niet beschikbaar stellen van de extra middelen zoals 
geraamd in deze ontwerpbegroting. Met deze extra middelen – en de bijgevolg hogere 
bijdragen van alle RUD-partners – wordt een belangrijk deel van de benodigde verbeteracties 
gerealiseerd die nodig zijn om van de RUD-samenwerking een succes te maken (uitkomsten 
evaluatie GR RUD 2019).  De maatregelen betreffen een verbetering in de uitvoering van de 
taken die gezamenlijk worden uitgevoerd onder de RUD Limburg Noord. Daarbij zal sprake 
moeten zijn van minder vrijblijvendheid en betere sturing op de uitvoering van de taken uit 
het (vastgestelde) uitvoeringsprogramma. Er wordt gewerkt aan een concreet verbeterplan 
samen met alle partners. Het merendeel van de maatregelen zal in 2021 ingaan. Het niet 
kunnen uitvoeren van deze verbeteracties – waaronder dus de uitbreiding van het 
coördinatiecentrum – kan leiden tot het mislukken van de RUD-samenwerking en het 
verplicht stellen door de minister van een zogenoemde fysieke RUD-samenwerking. Met een 
veelvoud aan kosten tot gevolg. 

 
Samenhang met andere Beleidsdocumenten:  
Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord (raad 5 oktober 2017) 
 
 
Communicatie:  
Indien de raad besluit tot het indienen van een zienswijze dan zal deze worden aangeboden aan 
het DB van de RUD LN. De vergadering van DB RUD LN is op 19 juni 2020.  
 
Financiën 
Deze meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de kadernota 2021 van de GR RUD LN.  
Enkele financiële uitgangspunten zijn hieronder weergegeven.  
 
Exploitatie (lasten en baten) 
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• Voor de indexering van loon-en prijsstijgingen wordt uitgegaan van de meest actuele raming 

van het CPB (MEV, loonvoet sector overheid en overheidsconsumptie netto materieel imoc) 

en voor de provincie het CBS (DPI). 

• Zoals bij de beleidsmatige ontwikkelingen is weergegeven wordt er geïnvesteerd in een VTH-

systeem. Conform de eerdere besluitvorming worden de kosten van het VTH systeem in 

eerste instantie gedekt uit de bestemmingsreserve VTH-systeem. Na uitputting worden de 

jaarlijkse licentie-, hosting- en beheerkosten verdisconteerd in de deelnemersbijdrage.  

• Afhankelijk van de besluitvorming over de evaluaties naar de GR en de Uitvoeringseenheid 

zijn er mogelijke financiële consequenties. Deze worden meegenomen in de besluitvorming 

over de evaluatieresultaten.  

 
In tabel 12 van bijlage 1 van de ontwerpbegroting wordt de totale vaste bijdrage per deelnemer 
bepaald en in de tabellen 13 tot en met 18 wordt aangegeven hoe deze bijdrage tot stand is 
gekomen. Voor de gemeente Maasgouw ziet dat als volgt uit:  
 
jaar 2019 

(jaarrekening) 
2020 2021 2022 2023 2024 

Bijdrage 
RUD 

€ 101.977  (*) € 137.208  € 150.235 € 154.208 € 158.373 € 162.651 

Begroting 
Maasgouw 

€ 120.000 € 137.600 € 141.600 € 145.600 € 150.300 € 150.300 

Verschil 
(afgerond) 

-/- € 18.000 €           0 €    8.600 €    8.600 €     8.000 €    12.300 

(*) De bijdrage 2019 viel uiteindelijk lager uit als gevolg van een flinke teruggave uit de bijdrage aan de Uitvoeringseenheid in 
Roermond voor het VVGB-project. 

 

De bijdrage van de gemeente Maasgouw bedraagt voor 2021 € 150.235 en loopt op naar € 
162.651 in 2024. Deze stijging van onze bijdrage is te verklaren door de extra kosten (nieuw 
beleid ad € 200.000) voor het coördinatiecentrum en de functionaris gegevensbescherming. Zoals 
is overeengekomen tussen de deelnemende partners naar aanleiding van uitgevoerde evaluatie 
van de GR RUD in 2019.  De aanvullende maatregelen zijn op 13 februari 2020 door het AB van 
de RUD vastgelegd in de "Verklaring Groot Buggenum”. Dit is noodzakelijk om te kunnen blijven 
functioneren als een robuuste netwerkorganisatie.  
De extra bijdrage voor Maasgouw loopt op van € 8.600 in 2021 naar € 12.300 in 2024. De extra 
bijdrage aan de GR RUD LN zal worden opgenomen in de Programmabegroting 2021.  
 
De gemeentelijke meerjarenbegroting dient te worden bijgesteld  als gevolg van de hogere 
uitgaven voor dit nieuwe beleid.  
 
Planning en uitvoering: 
Na behandeling in de raad voor eventuele zienswijze(n) zal de begroting 2021 met 
meerjarenraming 2022-2024 in het Algemeen Bestuur van de GR RUD op 9 juli 2020 worden 
vastgesteld.  
 
Bijlagen: 
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief  
Bijlage 2: Ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 RUD LN 
Bijlage 3: Kadernota 2021 
Bijlage 4: Jaarrekening 2019 

 
  
Team: Fysiek Domein 
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Raadsvergadering 02-06-2020 
 

BESLUIT 
het al dan niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 

2022-2024 en kennisname van de kadernota 2021 en jaarrekening 2019 van Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 

 
 
 
De raad van de gemeente Maasgouw, 
 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
 
 
B E S L U I T : 
 
 

1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over 
de ontwerpbegroting 2021 met meerjarenraming 2022-2024 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) 

2. De Kadernota 2021 van de GR RUD LN voor kennisgeving aan te nemen. 
3. De jaarrekening 2019 van de GR RUD LN voor kennisgeving aan te nemen. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, 
d.d. 02-06-2020. 
 
 

De raad voornoemd;  
De griffier, De voorzitter, 
  
  
  
  
H.M.L. van Soest S.H.M. Strous 
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