
Van: Arno Vestjens [mailto:arnovestjens@roermond.nl]  

Verzonden: woensdag 13 mei 2020 22:52 

Aan: Wolfs, Madeleine (M) <M.Wolfs@weert.nl>; 'Rob Notermans' <Rob.Notermans@roerdalen.nl>; 

'Soest van, Henny' (h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl) <h.vansoest@gemeentemaasgouw.nl>; 'E 

Schrier' <E.Schrier@nederweert.nl>; 'Wim Cornelissen' <w.cornelissen@leudal.nl>; 

'm.hermans@echt-susteren.nl' <m.hermans@echt-susteren.nl> 

CC: Jos Vervuurt <josvervuurt@roermond.nl>; Manuela Jenniskens 

<manuelajenniskens@roermond.nl> 

Onderwerp: concept zienswijzen Roermond 

 

 

 
Beste griffiers, 
 
Bijgaand – in kader afspraken GRIP-  de concept zienswijzen Roermond (adviezen vanuit college) 
m.b.t. begrotingen: VRLN, ICT NML, RUD, Omnibuzz, Westrom en BsGW. 
 
Van Leudal en Roerdalen hebben we allen ook al info ontvangen.  
 
Vr. groet, 
 
Arno Vestjens 

Raadsadviseur / Secretaris Rekenkamercommissie 

 

Gemeente Roermond, afdeling Griffie. 

Postbus 900 ,  6040 AX Roermond. 
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bijlage(n) -
betreffende Zienswijze ontwerpbegroting 2021 RUD Limburg-Noord

Geacht bestuur,

Dagelijks Bestuur RUD Limburg-Noord
info@rudlimburgnoord.nl

Op 23 maart 2020 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2021 van de RUD Limburg-Noord 
ontvangen. De gemeenteraad kan volgens de gemeenschappelijke regeling na ontvangst van de 
stukken haar zienswijze kenbaar maken.

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 6 juni 2019 kennis genomen van de inhoud en 
besloten niet te kunnen instemmen met de in de ontwerpbegroting verhoging van de bijdrage aan de 
RUD Limburg-noord en daarom een zienswijze in te dienen.

In een tijd waarin de gemeente Roermond in financieel zwaar weer komt te verkeren, mag van de 
RUD Limburg-Noord verwacht worden dat zij kritisch naar hun eigen bedrijfsvoering kijkt en daar naar 
eventuele bezuinigingsmogelijkheden zoekt.

Gelet op de meerjarenbegroting is er geen ruimte om de verhoging van de bijdrage met reguliere 
middelen op te vangen en kunnen wij niet instemmen met de voorgestelde verhoging van de bijdrage 
aan de regeling vanwege de maatregelen die volgen uit de evaluatie van de RUD Limburg-Noord.  

Burgemeester en wethouders van Roermond,
De secretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts M.J.D. Donders – de Leest
 


