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Onderwerp
Ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025 van de Gemeenschappelijke
Regeling RUD Limburg Noord.
Voorstel
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025
van de GR RUD LN.
2. geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.
Inleiding
De Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is per 1
december 2017 formeel opgericht en vanaf 1 januari 2018 operationeel van start gegaan.
Thans ligt de ontwerpbegroting 2022 voor. Deze begroting is gebaseerd op de kadernota
2022, de begroting 2021, de jaarrekening 2020 en de uitgevoerde evaluatie RUD Limburg
Noord. Op basis daarvan zijn in de begroting 2022, ten opzichte van de begroting 2021,
de volgende financiële wijzigingen doorgevoerd.
1. De budgetten zijn geïndexeerd voor loon-en prijsstijgingen. Hierbij is uitgegaan van de
meest actuele raming van het Centraal Planbureau (Macro Economische Verkenning
2021, september 2020).
2. Op basis van de werkelijke uitgaven 2020 en de verwachtingen zijn enkele budgetten
bijgesteld. Per saldo heeft dit tot een verlaging van circa € 6.000,= geleid.
3. De kosten voor de verplichte aansluiting op Inspectieview Milieu vanaf 2022 en de
contributieverhoging van de Omgevingsdienst NL zijn structureel in de begroting
opgenomen. Dit was al de kadernota 2022 aangekondigd.
Naar aanleiding van het evaluatierapport van Lysias heeft het Algemeen Bestuur van de GR
RUD LN aan het Dagelijks Bestuur de opdracht verstrekt om een aantal maatregelen te
nemen waardoor het functioneren van de RUD Limburg Noord wordt verbeterd en versterkt.
In het rapport “Schouders eronder” (van 18 september 2020) zijn 45 uitgewerkte
maatregelen vastgesteld. Met de uitvoering is in 2020 begonnen en de verdere uitvoering
ervan loopt door in 2021 en 2022.
Net als voorgaande jaren worden de in 2022 te leveren producten opgenomen in een
Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUP). Hierin worden ook de ervaringen met het werken
binnen de corona-maatregelen meegenomen, zoals de beperkingen van de fysieke
contactmogelijkheden in vergunning- en toezichtprocessen tussen medewerkers en
belanghebbenden én tussen medewerkers onderling en een verschuiving van fysieke
controles naar controles op afstand.
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Gezien de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen op 1 januari 2022 wordt 2022 het jaar waarin de veranderingen in het stelsel in de
praktijk worden ervaren. Door de geleidelijke overgang in de eerste maanden van 2022
(aanvragen ingediend in 2021 worden nog behandeld volgens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht) zal ook 2022 nog benut worden voor opleiding en aanpassing van
werkprocessen. Een belangrijke pijler binnen de Omgevingswet is de invoering van het
Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Met de aanschaf van een gezamenlijk VTH-systeem
(Squit 20/20) is hierop voorgesorteerd.
Daarnaast is er aandacht voor de aanwezige kwaliteit en kennis bij de medewerkers. De
RUD Limburg Noord investeert permanent in kennis, kunde en competenties van de
medewerkers werkzaam binnen de RUD Limburg Noord. De RUD-academie verzorgt
cursussen en trainingen gericht op de praktijk. Verder neemt de RUD Limburg Noord deel
aan een samenwerkingsverband van een aantal Omgevingsdiensten in Nederland die
gezamenlijk hun inkoopbehoefte aan onderwijsdiensten aanbesteden.
Beoogd effect/doel
Eventuele zienswijzen over de ontwerpbegroting 2022 kenbaar te maken.
Argumenten
Op grond van artikel 58 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad
zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 kenbaar maken bij het Dagelijks
Bestuur van de GR RUD LN.
De ontwerpbegroting geeft ons college geen aanleiding uw raad voor te stellen zienswijzen
kenbaar te maken.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiële gevolgen
In de ontwerpbegroting 2022-2024 van de RUD LN is voor Weert een bijdrage van €
113.276,= opgenomen. Dit is een structureel hogere bijdrage van € 2.821,= ten opzichte
van de jaarschijf 2022 uit de meerjarenbegroting 2021-2023.
Uitvoering/evaluatie
In de vergadering van 8 juli 2021 zal het Algemeen Bestuur van de RUD op voorstel van het
Dagelijks Bestuur - rekening houdend met de ingebrachte zienswijzen van de deelnemers
aan de GR RUD LN - een besluit nemen over de begroting 2022.
Communicatie/participatie
Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD Limburg Noord zal schriftelijk op de hoogte worden
gebracht van al dan niet kenbaar gemaakte zienswijzen.
Advies raadscommissie
De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
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Bijlagen




Aanbiedingsbrief RUD Limburg Noord
Ontwerpbegroting 2022
Raadsvoorstel

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris,

M.J.M. Meertens

de burgemeester,

C.C. Leppink – Schuitema
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Nummer raadsvoorstel: DJ-1327322

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 april 2021

besluit:
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023-2025
van de GR RUD LN.
2. geen zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

mr. R.J.H. Vlecken

