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Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg
Noord
1. Ontwerpbegroting 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg
Noord voor te leggen aan de Raad en hun zienswijze kenbaar te laten
maken.
2. Middels bijgevoegde brief de zienswijze op de Ontwerpbegroting bij het
Dagelijks Bestuur GR RUD Limburg Noord kenbaar te maken.
2-1-2018

Te nemen besluit

Datum in B&W

20-12-2017 8:41:00
Pagina 1 van 3

2-1-2018 0:00:00

B&W advies

1.

Onderwerp

Ontwerpbegroting 2018-2021 Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg Noord

2.

Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

Het Dagelijks Bestuur in oprichting van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst
Limburg Noord (RUD LN) biedt de ontwerpbegroting 2018-2021 van de RUD LN aan.
De Raad wordt uitgenodigd om hun zienswijze over de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de
GR RUD Limburg Noord kenbaar te maken.

3.

Voorstel aan College

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende collegedoelstelling(en):

Programma 2 Krachtige samenleving; CDL-0202 Woon- en leefklimaat
Dit voorstel heeft betrekking op de bijdrage aan de RUD LN.
Het college wordt voorgesteld om de zienswijze op de Ontwerpbegroting GR RUD LN 2018-2021 kenbaar te
maken aan de Raad.

4.

Argumenten

Niet van toepassing.

5.

Risico’s

In de huidige begroting is een bedrag van € 60.000 ten behoeve van bijdrage aan de RUD LN opgenomen.
Op basis van de ingekomen begroting van de GR RUD LN, wordt de gemeentelijke bijdrage als volgt
geraamd.

2018: € 78.260

2019: € 79.530

2020: € 80.822

2021: € 82.135
Op dit punt zijn drie belangrijke risico’s te onderkennen.
1. In de begroting van de GR RUD LN, is geen duidelijke onderbouwing terug te vinden over de
totstandkoming van de geraamde bedragen, de totale lasten, totale baten en de vaste bijdrage per
deelnemer.
2. In de begroting van de gemeente Leudal, is geen rekening gehouden met de ophoging van deze
bijdrage.
3. Het is niet duidelijk of er een wijziging is opgetreden in de berekeningsmethodiek van de verdeling
van de bijdrages.
Daarnaast zijn er een tweetal aanbevelingen:
1. Het is verstandig om het rekeningresultaat (indien positief) te reserveren tot een bepaald bedrag
(bijv. 10% van het begrotingstotaal), alvorens de resultaten terugvloeien naar de gemeenten.
Op pagina 6 wordt gesteld dat, wanneer de post onvoorzien niet toereikend is, deelnemers
opdraaien voor de extra kosten.
2. Graag een aanscherping van de beheersmaatregelen.
Dit advies is voorgelegd aan de financieel adviseur en akkoord bevonden.
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6.

Juridisch kader

Normaliter wordt voor het opstellen van een ontwerpbegroting een kadernota opgesteld waarin de
beleidsmatige en financiële kaders staan die de gemeentelijke regeling wenst te hanteren.
Voor het opstellen van deze ontwerpbegroting is het beslisdocument GR RUD LN van 14 september 2017
het kader geweest. Voor de ontwerpbegroting 2019-2022 zal een reguliere kadernota worden opgesteld
zodat de gemeenteraad, overeenkomstig de aanbevelingen uit “Grip op samenwerking”, wordt
geïnformeerd. Ten opzichte van de begroting uit het beslisdocument zijn een vijftal wijzigingen
doorgevoerd. Deze zijn toegelicht in de financiële begroting (bijlage 1).

7.

Financiële samenvatting

Niet van toepassing.

8.

Overige integrale afstemming

Niet van toepassing.

9.

Communicatie

Openbaar:
☐ Actief:
☐ Informeren raad
☐ Ter inzage leggen voor
☐ Publiceren op Overheid.nl
☐ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
☐ Plaatsen op website
☐ Plaatsen op social media
☐ Versturen persbericht naar (lokale) media
☐ Plaatsen op intranet
☐ Overige communicatie
Toelichting:
Niet van toepassing.

10.
-

Bijlagen

Ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 2018-2021
Brief zienswijze gemeente Leudal Ontwerpbegroting GR RUD LN 2018-2021
Concept raadsvoorstel GR RUD LN 2018-2021
Concept raadsbesluit GR RUD LN 2018-2021
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