
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Ontwerpbegroting 2020 en eindafrekening 2018 gemeenschappelijke regeling 
Geul en Maas 

Datum 21 mei 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 7 Volksgezondheid en Milieu 

Behandelend ambtenaar HS van Eck 
Telefoonnummer: 043-350 5171 
hennie.van.eck@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst De raden van de drie aan de GR Geul en Maas deelnemende gemeenten 
(Maastricht, Meerssen, Valkenburg aan de Geul) kunnen desgewenst een 
zienswijze geven over de ontwerpbegroting van de GR Geul en Maas voor het 
jaar 2020. Daarnaast biedt het GR-bestuur de eindafrekening van de GR over 
2018 ter kennisneming aan de deelnemende raden aan. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

Het bestuur van de GR Geul en Maas. 

Verloop voorgaande 
proces 

Het bestuur van de GR Geul en Maas heeft de ontwerpbegroting 2020 en de 
eindafrekening 2018 vastgesteld en aan de raden van de deelnemende 
gemeenten gestuurd. 

Inhoud  Het college van B&W neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Geul en 
Maas. Deze regeling voorziet in beheer en exploitatie van vier milieuparken 
voor inzameling van huishoudelijk afval. 

In de Wet gemeenschappelijke regelingen staat dat het bestuur van het 
gemeenschappelijke orgaan voor 15 april de ontwerpbegroting van het 
komende jaar toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. De 
raad kan zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het 
bestuur van het gemeenschappelijke orgaan. 

Daarnaast zendt het bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat 
waarvoor de begroting geldt, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 
en de eindafrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

Voorgesteld wordt ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 geen zienswijze 
in te brengen en de eindafrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Hun mening te geven. 

Vervolgtraject Eventuele zienswijzen van de raden van de drie deelnemende gemeenten 
zullen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de GR-begroting 
2020 in de GR-bestuursvergadering van juli 2018.  

 


