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Voorstel

Kennisnemen van de stand van zaken met betrekking tot het Regionaal
Uitvoeringsprogramma 2019 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 te laten vinden in het eerste overleg van het Algemeen Bestuur in 2020.
Het doorlopen proces
In september 2019 is alle partners verzocht de probleemanalyse te gebruiken voor het
opstellen van het uitvoeringsprogramma 2020 en dit voor 1 januari 2020 vast te laten
stellen in het eigen college. Gevraagd is om vóór 1 december 2019 een conceptversie ter
controle toe te sturen naar het coördinatiecentrum.
Het uitvoeringsprogramma bevat alle uren die de gemeente denkt nodig te hebben om haar
eigen taken te kunnen realiseren. Dit is dus inclusief de uren die de gemeente niet zelf
maakt (maar bijvoorbeeld door andere gemeenten of adviesbureaus worden geleverd) en
exclusief de uren die de gemeente maakt in opdracht van andere gemeenten. Het budget
voor het realiseren van het totaal aantal benodigde uren dient in de begroting van de
gemeente gedekt te zijn.
De 15 gemeentelijke en één provinciale uitvoeringsprogramma’s samen, aangevuld met het
uitvoeringsprogramma voor de voormalig provinciale inrichtingen, vormen het Regionaal
Uitvoeringsprogramma 2020 van de RUD Limburg Noord. Dit Regionaal
Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks vastgesteld in het Algemeen Bestuur.
Stand van zaken
In december 2019 worden de concept uitvoeringsprogramma’s samengevoegd tot één
concept regionaal uitvoeringsprogramma. Uit een globale inventarisatie bleek dat
vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s in december haalbaar moest zijn.
Gezien nog niet alle uitvoeringsprogramma’s zijn ontvangen zal in het eerste Algemeen
Bestuur van 2020 besluitvorming plaatsvinden.

