
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en Jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke 
regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg (RUD ZL) 

Portefeuillehouder Wethouder Heijnen 

Programmanummer 14 Natuur, milieu, water en afval 

Behandelend ambtenaar LMGG Geitz/RHGG Huntjens 
T    (043) 350 5186 / 350 6019 
E    Loes.geitz@maastricht.nl / Roger.huntjens@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Het doel van de bijeenkomst is dat raadsleden zich informeren en het gesprek 
aangaan over de programmabegroting 2022 van de GR RUD ZL, zodat op 
basis hiervan besloten kan worden of namens de gemeente Maastricht 
zienswijzen worden ingediend. Eveneens kan discussie gevoerd worden over 
de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2020 RUD ZL. 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

Niet van toepassing. 

Inhoud  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht 
neemt deel aan de GR RUD ZL. De gemeenschappelijke regeling RUD ZL 
(artikel 28) bepaalt dat het dagelijks bestuur van de RUD ZL de 
ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt 
aangeboden toezendt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Binnen 
deze termijn kan de raad zijn zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren 
brengen bij het dagelijks bestuur van de RUD ZL.  
De programmabegroting 2022 en de jaarrekening 2020 liggen voor. De door 
de RUD ZL aangereikte stukken laten een sluitende begroting voor 2022 en 
een volwaardige verantwoording van de jaarrekening 2020 zien.  

Het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouder is geen gebruik 
te maken van de mogelijkheid tot indiening van een zienswijze ten aanzien van 
de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL en de 
voorlopige jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke regeling RUD ZL 
voor kennisgeving aan te nemen. 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Met elkaar in debat te gaan en politieke vragen te stellen aan elkaar en de 
wethouder in het kader van de voorbereiding van de besluitvorming over de 
programmabegroting 2022 en kennis te nemen van de verantwoording van de 
jaarrekening 2020.  

Van de wethouder wordt 
gevraagd 

Politieke vragen te beantwoorden, en via de voorzitter deel te nemen aan het 
politiek debat waar nodig. 

Van de ambtenaar wordt 
gevraagd 

De ambtenaar heeft geen rol in een raadsronde. De ambtenaar kan immers 
nooit onderdeel zijn van een politiek debat. Bij uitzondering kan de ambtenaar 
een korte reactie geven op niet-politieke vragen op uitnodiging van de 
voorzitter. 

Van de inwoners wordt 
gevraagd 

Vanwege corona-maatregelen de live-stream te volgen. 
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Vervolgtraject Eventuele zienswijzen van de raden van de deelnemende gemeenten alsmede 
Provinciale Staten zullen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van 
de RUDZL-begroting 2022 in de AB-bestuursvergadering begin juli 2021. 

 


