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Onderwerp

Aanbieding ontwerpbegroting 2022 inclusief meerjarenraming 2023-2025 RUD Limburg 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 2022 inclusief
meerjarenperspectief 2023-2025 van de RUD LN aan.
Wij verzoeken u via deze raadsbrief om bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over de
ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen.
De deelnemers aan de RUD LN hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om (1) de kwaliteit
van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van
VTH-taken en (2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.
De GR RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het
wettelijk basistakenpakket als bedoeld in artikel 7.1 lid 1 van het Besluit Omgevingsrecht. Met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet wijzigt het basistakenpakket en daarmee de omvang van de
taken die de deelnemers minimaal dienen in te brengen in de RUD Limburg Noord. Conform de
meest recente versies van de wetswijzigingen komen meer bedrijven onder het basistakenpakket.
Daarnaast zijn er andere wijzigingen in het takenpakket, waaronder het vervallen van de OBM
(Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets). De exacte gevolgen van de uitbreiding van de
basistaken worden pas in september 2021 duidelijk bij de samenstelling van het
Uitvoeringsprogramma 2022. In aanvulling op de basistaken zorgt de RUD Limburg Noord op verzoek
van deelnemers voor de uitvoering van het brede milieutakenpakket, het Wabo-takenpakket
inclusief de uitwisseling van specialisten en desgewenst APV en bijzondere wetten.
Het Algemeen Bestuur ziet de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma als een niet-vrijblijvende
opgave. Indien er bijgestuurd of ingegrepen moet worden, wordt uiteraard vooraf contact met het
betreffende bevoegd gezag opgenomen en overleg gevoerd over de te nemen maatregelen.

De ontwerpbegroting is tot stand gekomen op basis van de kadernota 2022, begroting 2021,
jaarrekening 2020 en de uitgevoerde evaluatie GR RUD Limburg Noord. Daarnaast heeft afstemming
plaatsgevonden met de lijnmanagers en de financiële adviseurs van de deelnemers van de RUD.
In 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 2022, waarin de uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn opgenomen, is op 18
december 2020 aan u toegezonden.
Op grond van de Wgr hebben deelnemers 8 weken de tijd om een zienswijze in te dienen.
Op verzoek van de twee werkgroepen Grip op Samenwerking verruimt de RUD Limburg Noord de
termijn van 8 weken, zijnde uiterlijk 27 mei, naar 9 weken, zijnde 4 juni.
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 te geven en deze
kenbaar te maken, zodat het Dagelijks Bestuur in haar vergadering van 16 juni uw zienswijze kan
beoordelen en de begroting ter besluitvorming kan aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 8 juli
2021.
U kunt uw zienswijze richten aan de RUD LN:
info@rudlimburgnoord.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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