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Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (GR RUD LN)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2018-2021 van de GR RUD LN.
2. Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Inleiding

De gemeenteraad heeft het college bij besluit van 20 september 2017 toestemming 
gegeven om de GR RUD LN aan te gaan. 
Per 1 december 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg Noord (GR RUD LN) formeel opgericht en in de oprichtingsvergadering op 21 
december 2017 zullen de formele documenten  worden vastgesteld. De daadwerkelijke 
start van de nieuwe organisatie vindt plaats per 1 januari 2018. Deze GR is de wettelijk 
verplichte opvolger van de netwerk RUD die op basis van een bestuursovereenkomst was 
opgericht.  
In de tijd gezien is er sprake van een periode van overlap namelijk de periode waarin de 
GR al is getroffen en de bestuursovereenkomst nog niet is ontbonden (van 1-12-2017 tot 
1-7-2018). Om de voorbereidingen op de daadwerkelijke start slagvaardig te kunnen 
oppakken is er met instemming van de deelnemers een Dagelijks Bestuur i.o. gevormd dat 
zich bezig heeft gehouden met diverse bedrijfsvoeringzaken waaronder het opstellen van 
voorliggende ontwerpbegroting. 
Deze ontwerpbegroting is opgesteld met inachtneming van de voorschriften uit het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). 

Beoogd effect/doel

Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Argumenten 

Op grond van artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan uw raad zienswijzen ten 
aanzien van de ontwerpbegroting kenbaar maken bij het Dagelijks Bestuur.

Kanttekeningen en risico’s 

Normaliter dient het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting uiterlijk 15 april van het 
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voorafgaande jaar aan de raden ter zienswijze voor te leggen. Daarna stelt het Algemeen 
Bestuur, na behandeling van de zienswijzen, de definitieve begroting vast en stuurt deze 
voor 1 augustus van het voorafgaande jaar naar de toezichthouder. Door de oprichting 
van de GR in december 2017 is het niet mogelijk de bovenstaande procedure te volgen. 
Om te voorkomen dat de GR RUD LN onder preventief toezicht wordt gesteld, is bij de 
toezichthouder, het ministerie van Binnenlandse Zaken, uitstel gevraagd voor het indienen 
van de begroting. Het ministerie heeft mondeling laten weten voor 31 maart 2018 een 
door het AB vastgestelde begroting te verwachten 
Verder wordt er voor het opstellen van de ontwerpbegroting een kadernota opgesteld 
waarin de beleidsmatige en financiële kaders staan die de gemeenschappelijke regeling 
wenst te hanteren. Voor het opstellen van deze ontwerpbegroting is het beslisdocument 
GR RUD LN, waarmee uw college bij besluit van 10 oktober 2017 definitief heeft 
ingestemd, het kader geweest. Voor de ontwerpbegroting 2019-2022 zal een reguliere 
kadernota worden opgesteld zodat raden – in lijn met de aanbevelingen uit “Grip op 
samenwerking” worden geïnformeerd. 

Ten opzichte van de begroting uit het beslisdocument van 14 september 2017 zijn een 
vijftal wijzigingen doorgevoerd. Deze zien op: 

 Aanpassing loonkosten als gevolg van cao-afspraken hetgeen leidt tot een 
kostenverhoging van circa € 9.000,00. 

 Opname van kosten voor de uitwisseling van VTH-diensten tussen de deelnemers. 
Deze kosten lopen via de RUD en zijn begroot op € 600.000,00. Het gaat om 
uitwisseling van uitvoeringscapaciteit. In de praktijk voeren medewerkers van een 
deelnemer in hoofdzaak werk uit voor de eigen organisatie. De inbreng van Weert 
is gelijk aan de verwachte afname waardoor het financieel risico nihil is. 

 Kosten voor de uitvoeringseenheid in Roermond zijn naar beneden bijgesteld van 
€ 508.000,00 naar € 437.000,00. 

 Voor een project luchtwassers is nu een financiële bijdrage van de provincie ad 
€ 20.000,00 opgenomen. 

 De opgebouwde reserve uit de bestuursovereenkomst, eind 2017 geraamd op 
€ 278.000,00, is overgedragen naar de gemeenschappelijke regeling. 

Financiële gevolgen

Per saldo hebben genoemde wijzigingen ten opzichte van de begroting uit het 
beslisdocument voor de Weerter bijdrage (primair geraamd op € 78.334,--) aan de RUD 
voor 2018 een afname met € 640,00 tot gevolg. Eind 2018 wordt de RUD voor het eerst 
geëvalueerd en hierin wordt ook de kostenverdeling tussen deelnemers betrokken.

Overigens is samenwerking in de GR RUD LN als gevolg van een rijksbijdrage VTH-taken 
via het Gemeentefonds ad € 168.006,-- goedkoper dan een klassieke RUD, slagvaardiger 
en zijn taken dicht bij huis te organiseren.

Uitvoering/evaluatie 

In de vergadering van 15 maart 2018 zal het Algemeen Bestuur op voorstel van het 
Dagelijks Bestuur een besluit nemen over de begroting, rekening houdend met de 
ingebrachte zienswijzen van de deelnemers aan de GR RUD LN. 

Communicatie/participatie 
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Het Dagelijks Bestuur zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van eventuele 
zienswijzen.

Advies raadscommissie 

Bijlagen 

Ontwerpbegroting 2018-2021 
Beslisdocument 14-09-2017 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

G. Brinkman A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: DJ-26962 

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

besluit:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans


