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Onderwerp 

 

Begroting 2018, Kadernota 2019 en ontwerpbegroting 2019 inclusief meerjarenraming 

2020-2022 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR 

RUD LN) 

 

Voorstel 

 

1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2018 en Kadernota 2019. 

2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019. 

3. geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018. 

4. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken. 

 

Inleiding 

 

De GR RUD LN is per 1 december 2017 formeel opgericht en vanaf 1 januari 2018 

operationeel van start gegaan. De gemeenteraad heeft het college op 20 september 2017 

toestemming gegeven om deze GR RUD LN aan te gaan.  

De ontwerpbegroting 2018 is vervolgens aan de gemeenteraad voorgelegd en op 24 

januari 2018 heeft de raad besloten geen zienswijzen kenbaar te maken.  

Het Algemeen Bestuur van de GR RUD LN heeft op 15 maart 2018 de begroting 2018-

2021 alsmede de Kadernota 2019, die de financiële en beleidsmatige kaders voor 2019 

bevat, vastgesteld.   

   

Thans ligt voor de ontwerpbegroting 2019, die aansluit bij de begroting 2018 alsmede de 

Kadernota 2019.  

 

Beoogd effect/doel 

 

Eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken. 

 

Argumenten  

 

Op grond van artikel 59 Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad 

zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar maken bij het Dagelijks 

Bestuur van de GR RUD LN. 

 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Begroting 2018  

Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een vastgestelde begroting te 

worden toegezonden aan gemeenteraden en provinciale staten zodat deze kunnen zien 



Pagina 2 
 
 

wat er met hun zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting is gebeurd. Zo nodig 

kunnen dan de zienswijzen kenbaar worden gemaakt bij de Minister van BZK.  

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 heeft het Algemeen Bestuur bij de definitieve 

begroting 2018 een wijziging doorgevoerd betreffende de gemeentelijke bijdrage aan de 

wachtdienstregeling. Omdat er ten onrechte van was uitgegaan dat ook de Provincie zou 

bijdragen aan deze regeling is dat aandeel verdeeld over de overige deelnemers. Per saldo 

gaat iedere gemeentelijke deelnemer daardoor € 149,00 meer betalen aan deze regeling.   

Nu de doorgevoerde wijziging geen gevolg is van een Weerter zienswijze en bovendien de 

gevolgen hiervan voor Weert (en de andere deelnemers) minimaal zijn wordt uw raad 

voorgesteld hierover geen zienswijze in te dienen.  

   

Kadernota 2019  

De voornaamste ontwikkelingen waarmee de GR RUD LN te maken krijgt zijn:   

   

· Gezamenlijk VTH-systeem   

Om informatievoorziening bij de uitwisseling van werkzaamheden en de monitoring op 

kwaliteit en kwantiteit te borgen is het noodzakelijk om te beschikken over een 

gezamenlijk VTH-systeem. De voorbereiding van de aanbesteding is afgerond en gunning 

kan plaatsvinden. De verschillende deelnemers gaan of hebben reeds aangegeven of zij 

definitief mee willen doen in dit traject (Weert heeft bij collegebesluit van 30 januari 2018 

tot deelname besloten). De uitgaven en financiering behorende bij dit systeem worden 

voor de RUD opgenomen in de begroting 2019 met een meerjarenperspectief 2020-2022.     

· Energie   

Op basis van het Energieakkoord 2013 moeten gemeenten en provincies meer prioriteit 

geven aan handhaving van energiebesparingsverplichtingen. Diverse deelnemers binnen 

de RUD hebben aangegeven dat zij een meer structurele aanpak op het thema energie 

wensen. Hiertoe zal in 2018 een inventarisatie van de wensen van de deelnemers 

plaatsvinden en een voorstel worden opgesteld.   
   

· Financiële risico's   

Ontwikkelingen kunnen financiële gevolgen met zich mee brengen. Uit een risico-

inventarisatie blijkt dat het vooralsnog niet nodig is om een eigen risico-reserve in te 

stellen. Binnen de beschikbare middelen zoals de bestemmingsreserve en de post 

onvoorzien kunnen de risico's afgedekt worden.   

   

Ontwerpbegroting 2019  

Ten opzichte van de begroting 2018 en de Kadernota 2019 zijn er in de ontwerpbegroting 

2019 enkele kleine wijzigingen doorgevoerd:  

· Een stijging van het budget accountantskosten van € 5.000 naar € 20.000 

aangezien deze kosten bij de oprichting van de GR RUD LN te laag zijn geraamd. Dit leidt 

tot een beperkte extra stijging van de deelnemersbijdrage;  

· De budgetten zijn geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen;  

· Er wordt geïnvesteerd in de aanschaf en implementatie van een 

gemeenschappelijk VTH-systeem. Dit met het oog op een betere informatie-uitwisseling 

tussen de deelnemers en de digitaliseringsverplichting in het kader van de nieuwe 

Omgevingswet. Tot 2023 kunnen de kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve 

VTH-systeem (resterende middelen uit de bestuursovereenkomst, de oude RUD), daarna 

zullen de kosten verdisconteerd worden in de deelnemersbijdrage.  

 

De kleine wijzigingen geven ons college geen aanleiding de raad voor te stellen 

zienswijzen kenbaar te maken. 

  

Tot slot kan worden opgemerkt dat, gezien het feit dat de GR RUD LN pas op 1 januari 

2018 van start is gegaan, de diverse formele stukken snel op elkaar volgen. Vandaar dat 

er voor gekozen is alles in één raadsvoorstel samen te brengen.  
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Financiële gevolgen 

 

De wijzigingen in de ontwerpbegroting 2019 ten opzichte van de vastgestelde begroting 

2018 en Kadernota 2019 RUD betekenen per saldo voor Weert een verhoging van de 

deelnemersbijdrage voor 2019 van € 4.800,00. Deze verhoging wordt opgevangen binnen 

de rijksbijdrage VTH-taken waaruit de deelnemersbijdrage wordt betaald.  

 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

In de vergadering van 5 juli 2018 zal het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks 

Bestuur een besluit nemen over de begroting 2019, rekening houdend met de ingebrachte 

zienswijzen van de deelnemers aan de GR RUD LN.  

 

 

Communicatie/participatie  

 

Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN zal schriftelijk op de hoogte worden gebracht van 

eventuele zienswijzen. 

 

Advies raadscommissie  

 

 

 

Bijlagen  

 

· Aanbiedingsbrief + begroting 2018  

· Aanbiedingsbrief + Kadernota 2019  

· Aanbiedingsbrief + ontwerpbegroting 2019  

 

 

 

 

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-487086  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 

 

 

 

 besluit: 

 

1. kennis te nemen van de vastgestelde begroting 2018 en Kadernota 2019. 

2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019. 

3. geen zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de vastgestelde begroting 2018. 

4. eventuele zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2018. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 

 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


