CONCEPT

Raadsbesluit
De gemeenteraad van de gemeente Leudal;
Agendapunt 15

Gezien het voorstel van het college d.d. 2 januari 2018, nummer BenW\124;
Gelet op het in de raadsvergadering van 6 februari 2018 aangenomen ‘amendement’ 15.1 van
de fractie D66;
Besluit:
De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting Gemeenschappelijke Regeling RUD Limburg
Noord 2018-2021 kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR RUD LN:
I. 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.
II. Vraagt het bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord om:
-

structureel meer aandacht te besteden aan het aspect “energie”,
niet alleen bij vergunningverlening en handhaving maar ook, bij voorkeur in het

-

verlengde daarvan, in de vorm van advisering (consulentschap),
daartoe de benodigde personele capaciteit en expertise op te bouwen dan wel in stand

-

te houden,
daarbij de succesvol verlopen pilot bij zorginstellingen als voorbeeld te nemen,

-

en in overleg te treden met de provincie en de deelnemende gemeenten over
structurele financiering van de uitvoering van deze verzwaarde taak.
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Toelichting op zienswijze II:
Verbeterde energie-efficiëntie is een kostenbesparing voor de betreffende bedrijven en draagt
bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de
Europese energie efficiëntie richtlijn.
De Limburgse RUD’s hebben al een pilot op dit gebied uitgevoerd bij zorginstellingen. Een
besparingspotentie tot 20% bleek vaak met eenvoudige maatregelen realiseerbaar. In verband
daarmee zijn ook medewerkers van de RUD LN als energie-consulent opgeleid. De pilot
verdient een structureel vervolg.
Voor de meeste bedrijven is energiebesparing ook een verplichting. Voor veel bedrijfstakken is
per AMvB bepaald dat maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar moeten
worden doorgevoerd. Deze verplichting wordt tot dusver niet overal goed nageleefd, waarbij
gebrek aan kennis en lage prioriteit een rol speelt. Voorts zijn veelal ook maatregelen met een
langere terugverdientijd te overwegen. In deze situatie isveel te bereiken met consulentschap
in het verlengde van handhaving.
Het ligt voor de hand dat de RUD zich vooral zal richten op middelgrote en kleinere bedrijven.
Deze actie is dan ook aanvullend op het voorgenomen Limburgse Energieconvenant, waar de
grote bedrijven partij in zijn.
Mogelijk kan de RUD de gewenste focus op energie leggen door her-prioritering van de
activiteiten. Maar het is niet wenselijk dat dit ten koste gaat van veiligheid en beheersing van
hinder en vervuiling. Daarom is het goed om rekening te houden met een claim op een groter
budget. Het is aan de deelnemende gemeenten en de provincie om te besluiten in hoeverre aan
die financiële claim tegemoet wordt gekomen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van de gemeente Leudal, 6 februari 2018.
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