Besluitenlijst Dagelijks Bestuur RUD Limburg Noord (na overleg 29-11-2018)
Besluitenlijst
DB 2018-11-29
Agenda-

Besluit

Openbaar

Het DB besluit conform voorstel de agenda vast te stellen.
Het DB heeft kennisgenomen van de brief VTH informatievoorziening van de Provincie en het verslag werkbezoek Directeur
Generaal bij de RUD Limburg Noord.
Het DB besluit om in de AB vergadering van 20 december aandacht te vragen voor deelname aan het bevoegdheidsconvenant in
het groen binnen Limburg.
Het DB besluit om de besluiten- en actielijst van het DB d.d. 30 augustus 2018 ongewijzigd vast te stellen.
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besluit conform voorstel tot:
het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de kadernota 2020;
in te stemmen met de aanbiedingsbrief kadernota 2020;
de kadernota 2020 met behulp van de aanbiedingsbrief door het Algemeen Bestuur na 20 december te laten versturen
naar de gemeenteraden en Provinciale Staten.
Het DB besluit conform voorstel om het Algemeen Bestuur voor te stellen:
In te stemmen met methode 2 “opslag op basis van de oude handleiding overheidstarieven”.
In te stemmen met de uurtarieven 2019 voor de onderlinge uitwisseling van expertise, zijnde:

LBO (schaal 6): € 60

MBO (schaal 8): € 69

HBO (schaal 10): € 80
In te stemmen met het evalueren van de gekozen tariefstelling in het jaar 2020 voor de tarieven in het jaar 2021.
In te stemmen met de wachtdienstvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) 2019 van € 178,13 )excl. btw) per week per
afdeling voor de daadwerkelijke inzet van medewerkers per partner.
Het DB heeft kennis genomen van de stand van zaken met betrekking tot het regionaal uitvoeringsprogramma RUD Limburg
Noord.
Het DB besluit om:
Het Algemeen Bestuur in haar vergadering aandacht te vragen voor een spoedige vaststelling van de lokale
uitvoeringsprogramma’s.
Het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen om het mandaat aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur te
verstrekken om de nog niet ingediende uitvoeringsprogramma’s na indiening vast te stellen en toe te voegen aan het
regionaal uitvoeringsprogramma 2019.
Het DB heeft kennis genomen van het plan van aanpak borging energie in de RUD Limburg Noord.
Het DB besluit het plan van aanpak ter kennisname aan te bieden aan het Algemeen Bestuur.
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Het DB besluit om het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met het aangepast controleprotocol RUD Limburg Noord
Het DB heeft kennisgenomen van:
De managementletter 2018 naar aanleiding van de interim-controle 2018 uitgevoerd door de accountant Koenen en Co
Controle BV.
De brief reikwijdte en timing van de controle 2018 van de accountant Koenen en Co Controle BV
Het DB besluit om in te stemmen met de reactiebrief vanuit het Dagelijks Bestuur.
Het DB besluit conform voorstel tot:
Het vast stellen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de RUD LN.
Het vast stellen van het inkoop- en aanbestedingsreglement van de RUD LN.
Het vast stellen van de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de RUD LN.
Het DB besluit om eenmalig af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid en in te stemmen met een enkelvoudige
onderhandse aanbesteding voor digitaal toezicht voor de jaren 2019 en 2020.
Het DB besluit om een extra evaluatievraag op te nemen hoever de RUD is in het bereiken van de doelstelling bij de vorming van
de RUD’s.
Het DB besluit met deze aanpassing het Algemeen Bestuur voor te stellen in te stemmen met de memo evaluatie.
Het DB besluit het Algemeen Bestuur voor te stellen de evaluatie door een externe partij te laten uitvoeren om zo volledige
objectiviteit en onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.
Het DB besluit om een nieuwsbrief op te laten stellen omtrent het 1 jarig bestaan van de GR RUD LN.
Het DB besluit de vergadering van 13 december 2018 te laten vervallen.

Ja
Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

