Agenda Algemeen Bestuur
RUD Limburg Noord
20 december 2018; 9:30 uur – 11:30 uur
Gemeentehuis gemeente Gennep, Ellen Hoffmannplein 1 te Gennep

1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda (zie bijlage 1.1)
Mededeling:

Aandacht vragen voor het bevoegdheidsconvenant in het groen binnen Limburg.
Ter kennisname:

Verslag werkbezoek Directeur Generaal – RUD Limburg Noord.

2. Verslag en actie- en besluitenlijst Algemeen Bestuur 20 september 2018 (zie bijlage 2.0
t/m 2.5)
Uw bestuur wordt voorgesteld het bijgevoegde verslag en actie- en besluitenlijst van het overleg
Algemeen Bestuur van 20 september 2018 vast te stellen.
Uw bestuur wordt voorgesteld kennis te nemen van de vastgestelde besluitenlijsten van het overleg
Dagelijks Bestuur van 17 mei 2018, 14 juni 2018 en 30 augustus 2018.

3. Kadernota 2020 (zie bijlage 3.0 en bijbehorende bijlagen 3.1 en 3.2)
Voorstel:
1. Instemmen met de kadernota 2020, zoals opgenomen in bijlage 3.1.
2. Instemmen met de aanbiedingsbrief kadernota 2020 zoals opgenomen in bijlage 3.2 en versturen
naar de gemeenteraden en Provinciale Staten.

4. Tarieven 2019 (zie bijlage 4.0)
Voorstel:
1. Instemmen met methode 2 “opslag op basis van de oude handleiding overheidstarieven”.
2. Instemmen met de uurtarieven 2019 voor de onderlinge uitwisseling van expertise, zijnde:

LBO (schaal 6): € 60

MBO (schaal 8): € 69

HBO (schaal 10): € 80
3. Instemmen met het evalueren van de gekozen tariefstelling in het jaar 2020 voor de tarieven in
het jaar 2021.
4. Instemmen met de wachtdienstvergoeding (beschikbaarheidsvergoeding) 2019 van € 178,13
(excl. btw) per week per afdeling voor de daadwerkelijke inzet van medewerkers per partner.

5. Regionaal uitvoeringsprogramma RUD Limburg Noord 2019 (zie bijlage 5.0 )
Voorstel:
1. Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal uitvoeringsprogramma
RUD Limburg Noord.
2. Aandacht hebben voor spoedige vaststelling van de lokale uitvoeringsprogramma’s.
3. Instemmen 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.

6. Plan van aanpak Borging energie in de RUD Limburg Noord (zie bijlage 6.0 en de
bijbehorende bijlage 6.1)
Voorstel:
Kennisnemen van het plan van aanpak borging energie in de RUD LN.

7. Aangepast controleprotocol RUD Limburg Noord (zie bijlage 7.0 en de bijbehorende bijlage
7.1)
Voorstel:
Instemmen met het aangepast controleprotocol RUD Limburg Noord.

8. Evaluatie GR RUD Limburg Noord (zie bijlage 8.0)
Voorstel:
1. Instemmen met de in deze memo, onder paragraaf 3 uitwerking, SMART geformuleerde
doelstellingen en evaluatiepunten.
2. Instemmen om de evaluatie door een externe partij te laten uitvoeren om zo volledige objectiviteit
en onafhankelijkheid te kunnen waarborgen.

9. Sluiting van de vergadering en agendering van de volgende AB vergadering op 11 april
2019.

