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Rol van de raad

De raad kan bij het bestuur van de RUD Zuid-Limburg zijn visie (formeel: zienswijze) geven op de ontwerpbegroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023. De jaarstukken zijn ter kennisneming. Dit is bepaald in de Gemeenschappelijke
Regeling RUD Zuid-Limburg.
Context van het raadsvoorstel
Per 1 januari 2013 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten van Zuid-Limburg en
Gedeputeerde Staten van Limburg de RUD Zuid-Limburg opgericht. De RUD voert voor alle gemeenten en de provincie
de zogenaamde basistaken uit. Dat zijn de wat zwaardere milieutaken op gebied van vergunningverlening, bodem en
toezicht op bedrijven. Bovendien voert de RUD voor de provincie en een aantal gemeenten niet-inrichtinggebonden
specialistische milieutaken uit op het gebied van geluid, lucht, asbest energie en externe veiligheid. Voor de provincie
worden ook de taken op het gebied van bouwregelgeving uitgevoerd. De BRZO en RlE-4-taken worden provinciebreed
uitgevoerd. Hierbij gaat het om activiteiten met zeer gevaarlijke, explosieve stoffen
De RUD is een uitvoeringsorganisatie en functioneert als een uitvoerende backoffice. Ze voert haar werkzaamheden in
opdracht van de deelnemers uit. Brunssum heeft alleen de basistaken bij de RUD belegd en neemt jaarlijks ongeveer 1000
uur af
Opties van het raadsvoorstel op hoofdlijnen
Het is aan de raad om te besluiten of en welke zienswijze wordt ingediend.
Wij stellen voor om bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting; de kosten die volgens de ontwerpbegroting
2020 door de RUD in rekening worden gebracht sluiten aan op de gemeentelijke ramingen 2020.
Financiële/personele/juridische gevolgen? Ja
Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, over de doelstellingen voor 2020 wordt via het
jaardocument 2019 gerapporteerd.
Is er een tijdpad hijgevoegd? Ja. De gemeenteraad kan tot 7 juni 2019 een zienswijze indienen.
Zijn er bijlagen bijgevoegd of ter inzage?
Brief aan de raad nummer 23 met de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 -2023 van de RUD ZuidLimburg (verseon 896603).
Brief aan de raad nummer 24 met de voorlopige jaarrekening 2018 van de RUD Zuid-Limburg (verseon 896599).
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Ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 én jaarstukken
2018 van de RUD Zuid-Limburg. Brieven aan de raad nrs. 23 en 24.
21 mei 2019
(Motivering, wettelijke verplichting c.q. toezegging)

Aan de raad,
Voorstel/ambtelijk advies

De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/35
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019, afdeling Bestuurszaken;
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
Besluit: bij wijze van zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de
RUD Zuid-Limburg.
3. Aanleiding
De Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD) heeft de ontwerpprogrammabegroting 2020, de meerjarenraming
2021 -2023 en de voorlopige jaarrekening 2018 gestuurd. Voordat deze stukken door het Algemeen Bestuur van de RU D
worden vastgesteld, kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten een zienswijze op de begroting geven. De zienswijze
kan tot 7 juni 2019 worden ingediend. De jaarstukken zijn ter kennisneming.
4. Probleemstelling
De RUD Zuid-Limburg
De RUD voert voor alle gemeenten en de provincie de zogenaamde basistaken uit. Dat zijn de wat zwaardere w///ejrtaken
op gebied van vergunningverlening, bodem en toezicht op bedrijven. Bovendien voert de RUD voor de provincie en een
aantal gemeenten niet-inrichtinggebonden specialistische milieutaken uit op het gebied van geluid, lucht, asbest energie
en externe veiligheid. Voor de provincie worden ook de taken op het gebied van bouwregelgeving uitgevoerd. De BRZO
en RlE-4-taken worden provinciebreed uitgevoerd. Hierbij gaat het om activiteiten met zeer gevaarlijke, explosieve
stoffen
De RUD is een uitvoeringsorganisatie en functioneert als een uitvoerende backoffice. De RUD voert haar
werkzaamheden in opdracht van de deelnemers uit. Brunssum heeft alleen de basistaken bij de RUD belegd en neemt
jaarlijks gemiddeld 1000 uur af
Jaardocument 2017
Er is gewerkt binnen de kaders van de begroting. Het voorstel luidt om aan de deelnemers het resultaat van 2018
(inclusief mutaties reserve) totaal een bedrag van € 610.336 uit te keren. Brunssum ontvangt dan €4.690 terug.
Begroting 2020
In 2020 komt de begroting uit op € 12.560.990. Dit is een stijging van € 1.162.291 ten opzichte van de begroting 2019.
Belangrijke oorzaken voor de stijging zijn:
- formatie-uitbreiding ten behoeve van uitvoerende activiteiten op het terrein van bouwregelgeving (wordt alleen in
rekening gebracht bij de provincie) en op het gebied van energietaken;
- stijging van de huisvestingskosten, omdat de huurkorting die de RUD afgelopen jaren van de provincie heeft gekregen,
midden 2020 eindigt;
- indexering loonkosten en materiële kosten.
De kostenstijging resulteert in een verhoging van het uurtarief ten opzichte van 2019 met € 6.
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Uitgaand van het werkprogramma van Brunssum komt dat neer op een stijging van de bijdrage van €81.156 in 2019 naar
€86.789 in 2020.
5. Doelen/beoogd resultaat
a. Wat willen we bereiken
Doel van dit voorstel is de raad de gelegenheid te bieden een gemotiveerde zienswijze te geven op de begroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 van de RUD Zuid-Limburg.
b. Wat gaan we ervoor doen?
De RUD voert in onze opdracht de basistaken uit en voor de te leveren diensten betalen we een uurvergoeding.
c. Hoe meten we of het beoogde resultaat is bereikt?
De opdrachten voor de RUD worden vastgelegd in een jaarlijks werkprogramma. Over de uitvoering worden gedurende
het Jaar voortgangsgesprekken gevoerd.
De RUD doet jaarlijks in het Jaardocument verslag over de bereikte doelen en de financiële aspecten.
6. Kaders
a. Algemene beleidskaders (landelijk, provinciaal, lokaal)
Ter realisering van een adequate uitvoering van de basistaken heeft het rijk in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) de verplichting opgenomen, dat gemeenten en provincie een regionale uitvoeringsdienst
oprichten. De Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg regelt dat binnen de kaders van de Wet
gemeenschappelijke regelingen.
b. Autonoom beleid/taken in medebewind?
De Wabo verplicht gemeenten en provincie om de basistaken te laten uitvoeren door een RUD.
c. Past het voorstel in de strategische visie?
Een adequate uitvoering van (zware) milieutaken draagt bij aan de gemeentelijke missie waar deze aangeeft, dat
Brunssum dient te beschikken over een prettig en veilig woonmilieu en haar functie van aantrekkelijke leefgemeente
vervult.
d. Relatie met programmabegroting?
De uitvoering van de basistaken door de RUD valt onder Programma 9 Milieu, Taakveld Milieubeheer.
7. Argumenten/overwegingen
De volgens de ontwerpbegroting 2020 door de RUD in rekening te brengen kosten voor de uitvoering van de basistaken
in Brunssum sluiten aan op de gemeentelijke ramingen.
Teruggave van het positieve resultaat aan de deelnemers betekent voor Brunssum een bedrag van €4.690.
8. Advies
1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begroting 2020, en de meerjarenbegroting 2021-2023 van de RUD; de
in 2020 door Brunssum te betalen bijdrage sluit aan op de gemeentelijke ramingen.
2. Kennis te nemen van de Jaarrekening 2018 RUD Zuid-Limburg en het voorstel van teruggave van het positief resultaat.
Voor Brunssum is dat €4.690.
9. Aanpak/uitvoering
a. Financiële gevolgen en dekking
Op basis van de begroting 2020 van de RUD is de bijdrage van Brunssum in 2020 €86.789. Het bedrag is gebaseerd op
het gemeentelijk werkprogramma 2019. Ten opzichte van 2019 is er sprake van een stijging van €5.633. De bijdrage sluit
aan op de gemeentelijke ramingen.
Uit het Jaarresultaat van de RUD ontvangt Brunssum €4.690.
b. Risico's
Geen bijzonderheden.
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c. Tijdpad/ mijlpalen/ vervolgtraject/ evaluatie
De gemeenteraad kan tot 7 Juni 2019 een zienswijze indienen.
Interne planning
Commissie ABA: 7 mei
Raad: 21 mei
d. Uitvoerende partners intern en extern (werkstructuur)
Het Algemeen Bestuur van de RUD besluit over de jaarrekening en de begroting. Daarbij houdt het bestuur rekening met
de besluiten van de gemeenteraden en Provinciale Staten.
e. Communicatie intern en extern
De raad krijgt het raadsvoorstel en concept-besluit ten behoeve van besluitvorming.

10. Bijlagen
Brief aan de raad nummer 23 met de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de RUD ZuidLimburg (verseon 896603).
Brief aan de raad nummer 24 met de voorlopige jaarrekening 2018 van de RUD Zuid-Limburg (verseon 896599).

Het college van burgemeester en wethouders,

wnd. burgemeester.

secretaris.
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De Raad van de gemeente Brunssum gemeentebladnummer 2019/35
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019, afdeling Bestuurszaken;
gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg;
Besluit: bij wijze van zienswijze in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van de RUD
Zuid-Limburg.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

2 I MEI 2019

De ?Md voorno^d.
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