
   

 

 
 
 
 
Amendement inzake tweede wijziging gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg 
 

 
 
Overwegende dat: 
 

De Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid Limburg op 1 januari 2013 in werking is getreden. 
 
In voornoemde wijziging wordt aan Provinciale Staten van Limburg en de raden toestemming 
gevraagd voor het vaststellen van de tweede wijziging van de GR RUD Zuid Limburg. 
 
Voorgesteld wordt om artikel 29 lid 5 als volgt te wijzigen ( Leden b en c worden gewijzigd ) : 
Het vijfde lid komt te luiden:  

 

5. Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde positieve 
resultaten geheel of gedeeltelijk te bestemmen voor:  

a. een egalisatiereserve;  

b. uit te keren aan deelnemers naar rato van ieders afname (= omzet ) in het jaar waarop de 
jaarrekening betrekking heeft  

c. in de kalenderjaren of een deel van een kalenderjaar waarin nog geen personeel in dienst is 
van de RUD Zuid-Limburg, de resultaten naar afname van uren zoals opgenomen in het 
werkprogramma van het jaar waarop de resultaten betrekking hebben.  
 
Blijkens het gestelde in artikel 29 van genoemde GR hebben de raden en provinciale staten 
geen mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze bij de jaarrekening, dit in tegenstelling 
tot de begroting van de RUD. 
 
De jaarrekening 2014 geeft een positief resultaat van ongeveer € 1,2 miljoen. 
Door het AB worden daarvan ong.€  4 ton afgeroomd voor andere bestemmingen. Eventuele 
wijzigingen zouden via een begrotingswijziging afgehandeld dienen te worden, zodat de raden 
en provinciale staten daar een zienswijze over zouden kunnen indienen.  
In de vastgestelde jaarrekening is opgenomen dat € 109.413 wordt toegevoegd aan het 
weerstandsvermogen, om dit vermogen in overeenstemming te brengen met het vastgestelde 
beleid in de nota “Weerstandsvermogen, Reserves en Voorzieningen RUD Zuid-Limburg 2015-
2018” op 8 oktober 2014.  
In de bij brief van 25 februari 2015, verzonden 3 maart 2015, kenmerk 2015/8585, toegezonden 
ontwerpbegroting aan de Raad is de toevoeging aan het weerstandsvermogen van € 109.000 
(afgerond getal) reeds vermeld. 



   

 

 
Ook is in de vastgestelde jaarrekening opgenomen dat € 310.000 wordt 
toegevoegd aan de bestemmingsreserve t.b.v. dekking investeringskosten uit  
het Informatiebeleidsplan. De toevoeging van € 310.000 is gemeld in de 
ontwerpjaarrekening die op 14 april 2014 en conform artikel 29 van de GR ter 
kennisname aan de raad is gestuurd. 
 
Het toevoegen van een gedeelte van het positieve resultaat aan de 
bestemmingsreserve is toegestaan op basis van het huidige artikel 29, vijfde lid, 
onder a, van de GR.  
 
 
Stelt voor : Artikel 29 lid 5 onder a van genoemde GR te laten vervallen; 
 
 
Stelt vervolgens voor: 

 Wijzigingen via een begrotingswijziging bij de raden en provinciale staten in te dienen en 
niet via de jaarrekening af te handelen; 

 Bij een positief resultaat het gehele bedrag uit te keren aan de deelnemers; 

 Dit amendement aan de overige raden en provinciale staten van deze GR te sturen  met 
het verzoek dit amendement te steunen. 

 
 
CDA-fractie 
 
Twan Schevers, Hub Franssen, Alexandra de la Roy, Wim Meens, Loe Hayen. 
 
 
Dit amendement is in de raadsvergadering van 13 oktober 2015 door alle fracties ondersteund 
en conform voorstel unaniem vastgesteld. 




