Agenda Algemeen Bestuur
RUD Limburg Noord
12 december 2019; 9:30 uur – 11:30 uur
Gemeentehuis Horst aan de Maas, Wilhelminaplein 6, Horst aan de Maas

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda (zie bijlage 1.0 en 1.1)
Mededelingen:
Ter kennisname:
Reactiebrief PGS van het Dagelijks Bestuur aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 03 oktober 2019 (zie bijlage 2.0 t/m
2.3)
Uw bestuur wordt voorgesteld het bijgevoegde verslag en actie- en besluitenlijst van het overleg
Algemeen Bestuur van 03 oktober 2019 vast te stellen.
Uw bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de vastgestelde besluitenlijst van het overleg
Dagelijks Bestuur van 13 september 2019.

3. Presentatie Ministerie EZK roadshow energiebesparing (zie bijlage 3.0 en de bijbehorende
bijlage 3.1)
Voorstel:

Kennisnemen van de presentatie van het Ministerie EZK roadshow energiebesparing verzorgd door
de heer Strik en zoals opgenomen in bijlage 3.1.

4. Kadernota 2021 (zie bijlage 4.0 en de bijbehorende bijlagen 4.1 en 4.2)
Voorstel:

Instemmen met de kadernota 2021, zoals opgenomen in bijlage 4.1.

Instemmen met de aanbiedingsbrief kadernota 2021 zoals opgenomen in bijlage 4.2 en versturen
naar de gemeenteraden en Provinciale Staten via de colleges.

5. Tarieven 2020 (zie bijlage 5.0)
Voorstel:
1. In te stemmen met de uurtarieven 2020 voor de onderlinge uitwisseling van expertise, zijnde:

LBO (schaal 6): € 62

MBO (schaal 8): € 70

HBO (schaal 10): € 82
2. In te stemmen met de wachtdienstvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) 2020 van € 181,00
(excl. btw) per week per afdeling voor de daadwerkelijke inzet van medewerkers per partner.

6. Regionaal uitvoeringsprogramma RUD Limburg Noord (zie bijlage 6.0)
Voorstel:

Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal Uitvoeringsprogramma
2020 RUD Limburg Noord.

Aandacht hebben voor vaststelling vóór 1 december 2019 van de gemeentelijke en provinciale
uitvoeringsprogramma’s.

Vaststelling van het regionaal uitvoeringsprogramma 2020 van de RUD Limburg Noord plaats
laten vinden in het eerste overleg van het Algemeen Bestuur in 2020.

7. Structurele deelname BPO vanuit de RUD Limburg Noord (zie bijlage 7.0)
Voorstel:

De voorzitter van de RUD Limburg Noord aan te wijzen als structurele deelnemer aan het BPO
namens de RUD Limburg Noord.

De heer R. Wanten, AB lid van de RUD Limburg Noord, aan te wijzen als structurele vervanger.

8. Deelname werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (zie bijlage
8.0 en de daarbij behorende bijlagen 8.1 t/m 8.5)
Voorstel:

Instemmen tot deelname in de werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
(WSGO).

Instemmen met verzending van de bijgevoegde brief (zie bijlage 8.5) gericht aan de deelnemende
raden en staten via de colleges.

9. Voortgang Omgevingswet binnen de RUD LN (zie bijlage 9.0)
Het Algemeen Bestuur in de gelegenheid stellen om de werkconferentie van 28 november in het kort
te evalueren en eventuele openstaande vragen te stellen.

10. Voortgang evaluatie RUD Limburg Noord (zie bijlage 10.0)
Voorstel:

Kennisnemen van de voortgang evaluatie RUD Limburg.

11. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 9 april 2020
te Mook.

