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Afdeling : VTH - Vergunningen, Toezicht en Handhaving Raadsvoorstel:
DJ-1749420 

Naam opsteller voorstel : Gé Vosdellen
G.Vosdellen@weert.nl / 0495-575231

Zaaknummer:
1657399

Portefeuillehouder : mr. R.J.H. (Raymond) Vlecken CBM

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming 2024-2026 van de 
Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming
    2024-2026 van de GR RUD LN. 
2. Af te zien van het indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
    2023. 
 
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 beleidsarme ontwerpbegroting 2023 voor. Deze begroting is gebaseerd op de 
kadernota 2023, de begroting 2022 en de (concept) jaarrekening 2021. Het is een 
beleidsarme begroting, waarbij bedragen ten opzichte van de vorige begroting slechts 
weinig veranderen. Het is een doorvertaling van de begroting 2022 waarbij de budgetten 
zijn geïndexeerd voor loon-en prijsstijgingen conform de meest actuele raming van het 
Centraal Planbureau (Macro Economische Verkenning 2022, september 2021).  
 
Bij de presentatie van de kadernota 2023 is aangegeven dat er ontwikkelingen zijn die nog 
een significante impact kunnen hebben op de begroting 2023 en verder. Die ontwikkelingen 
komen met name voort uit maatregelen gebaseerd op het rapport van de commissie Van 
Aartsen. In een raadsinformatiebrief van 7 februari 2022 zijn deze ontwikkelingen uitvoerig 
geschetst.  
 
Gebleken is dat de RUD LN met de eerder ingezette maatregelen vanuit de zelfevaluatie in 
2020 al goede stappen heeft gezet, maar dat dit nog niet voldoende is. Inmiddels loopt er 
(landelijk) een bestuurlijk programma voor verbeteringen in het stelsel van de 
Omgevingsdiensten. Vooruitlopend hierop is de RUD LN alvast zelf aan de slag gegaan om 
de benodigde acties bij de netwerkdienst in beeld te brengen. Naar verwachting zal dit leiden 
tot financiële consequenties voor de voorliggende begroting 2023 en de meerjarenraming 
2024-2026 van de RUD LN. Dit zijn niet automatisch kostenverhogingen, omdat er ook 
sprake kan zijn van het budgettair neutraal verschuiven van kosten vanuit de gemeentelijke 
begrotingen. Toch is de kans groot dat er meerkosten zijn, bijvoorbeeld omdat er een hogere 
inzet nodig is op onderdelen of omdat er nieuwe activiteiten nodig zijn. Alle partners van de 
RUD LN worden schriftelijk geïnformeerd over de consequenties van het pakket.   

Beoogd effect

Niet van toepassing. 
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Beoogd(e) doel(en)  

De gemeenteraad in de gelegenheid stellen zienswijzen over de beleidsarme 
ontwerpbegroting 2023 kenbaar te maken.  
 
Argumenten  
 
Op grond van artikel 58 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kan de gemeenteraad  
ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 zienswijzen kenbaar maken bij het Dagelijks 
Bestuur van de GR RUD LN.   

Kanttekeningen en risico’s  
 
Niet van toepassing.  
 
Financiële gevolgen 
 
In de beleidsarme ontwerpbegroting 2023 van de RUD LN is voor Weert een vaste bijdrage 
van € 114.180,= opgenomen. Dit is een bijstelling van minus € 975,= ten opzichte van de 
in de begroting 2022 (en meerjarig) opgenomen bijdrage voor 2023.  
De financiële consequenties van de maatregelen gebaseerd op het rapport van de commissie 
Van Aartsen volgen in een eerste begrotingswijziging 2023 van de RUD LN.

Participatie 
 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 is een voorstel gepresenteerd 
over de benodigde acties in het kader van de reeds ingezette verbeterslag bij de RUD LN. 
De financiële uitwerking hiervan wordt na de zomer toegezonden. Hiertegen kunnen 
zienswijzen worden ingebracht. Met inachtneming van de ingediende zienswijzen zal het 
Algemeen Bestuur in december 2022 een definitief besluit nemen over de uitwerking en de 
daarmee samenhangende wijziging voor de begroting 2023.  
  
Communicatie   
 
Het Dagelijks Bestuur van de GR RUD Limburg Noord zal schriftelijk op de hoogte worden 
gebracht van het besluit van de gemeenteraad. 

Planning en uitvoering 
 
In de vergadering van 13 oktober 2022 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 2023.  
 
Evaluatie  
 
Niet van toepassing.  
 
Bijlage(n) 
 

• Aanbiedingsbrief RUD Limburg Noord  
• Ontwerpbegroting 2023  
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
secretaris, de burgemeester,

drs. M.J.M. Meertens mr. R.J.H. Vlecken



Nummer raadsvoorstel: DJ-1749420 

Advies raadscommissie Ruimte en Economie

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2022

besluit:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023, inclusief meerjarenraming
    2024-2026 van de GR RUD LN. 
2. Af te zien van het indienen van zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbegroting 
    2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 oktober 2022

De griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten mr. R.J.H. Vlecken


