
GR RUD Zuid Limburg  
Postbus 5700, 6202 MA Maastricht 

BESTUURLIJK
Publiek belang + deelnemende gemeentes De deelnemende gemeenten achten het noodzakelijk om de 

uitvoering van de VTH-basistaken milieu te leggen bij de 
omgevingsdienst RUDZL; het betreft alle 16 Zuid-Limburgse 
gemeenten en de Provincie Limburg. 

Deelname Verplichting Deelname is wettelijk verplicht. 

Gemeentelijk doel Verbetering dienstverlening en efficiency VTH milieutaken. 

Vertegenwoordiging Algemeen Bestuur Het AB bestaat uit 17 leden, waarvan 1 lid uit Maastricht. 
Dagelijks Bestuur Het DB bestaat uit 7 leden, waarvan 1 lid uit Maastricht. 
Portefeuillehouder Wethouder Peeters 

Informatievoorziening Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en 
regelgeving, de jaarrekening (ter kennisname) en 
ontwerpbegrotingen (met de mogelijkheid een zienswijze in 
te dienen). Ook info via het jaarlijks horizontaal 
toezicht/systematische toezichtinformatie Wabo en Wro. 

Uittredingsregeling In artikel 33 van de GR RUD Zuid-Limburg is de uittreding 
geregeld (overigens is er een wettelijke plicht om basistaken 
in te brengen in een omgevingsdienst). 

FINANCIEEL
Financieringsconstructie Gemeenschappelijke regeling met jaarlijkse bijdragen van de 

deelnemende gemeenten. 

Financiële aansprakelijkheid Ja, de gemeente is aansprakelijk samen met de overige 16 
partners. 
2021: 2020: 2019: 2018: 2017: 

Gemeentelijke bijdragen (naast rijksbijdrage) 1.177.875 
euro 

1.024.915 
euro 

868.919 
euro 

847.125 
euro 

400.000 
euro + 
341.000 
formatie 

Eigen Vermogen1 2.218.613 
euro 

1.499.233 
euro 

1.153.128 
euro 

1.633.588 
euro 

2.157.000 
euro 

Vreemd Vermogen2 2.161.161 
euro 

2.332.370 
euro 

2.856.100 
euro 

4.168.258 
euro 

1.207.000 
euro 

Resultaat (bedrijfsresultaat + gemeentelijke 
verliesdekking) 

1.081.483 
euro 

367.103 
euro 

129.876 
euro 

491.336 
euro 

1.067.000 
euro 

Gemeentelijke verliesdekking 0 euro 0 euro 0 euro 0 euro O euro 
Weerstandsvermogen3 524.630 

euro 
519.630 
euro 

543.252 
euro 

543.252 
euro 

560.000 
euro 

Kengetallen Solvabiliteitsratio4 0,51 0,39 0,29 0,28 0,64 
Rentabiliteitsratio5 0,95  

(95%) 
0,32 
(32%) 

0,13 
(13%) 

0,43 
(43%) 

0,97 
(97%) 

Quick ratio6 1,8 1,5 1,2 1,3 2,8 
Bijzonderheden Geen financiële bijzonderheden. 

Risico’s betreffende de GR Risico's zijn geinventariseerd en weerstandsvermogen = 1. 

bijlage 8



 
 

Noten 1. 1. Eigen vermogen: Het eigen vermogen van een onderneming wordt berekend 
door de schulden van de activa af te trekken (Eigen Vermogen = activa –
schulden) 

2. 2. Vreemd vermogen: de verplichtingen of schulden die een bedrijf heeft 
(Vreemd vermogen = passiva - eigen vermogen). 

3. 3. Weerstandsvermogen: een voldoende grote buffer om mogelijke 
waardedalingen van de in het fonds aanwezige middelen op te vangen. Middels 
een toereikendheidstoets kan jaarlijks worden vastgesteld of het 
weerstandsvermogen groot genoeg is. 

4. 4. Solvabiliteitsratio: De solvabiliteitsratio geeft weer wat het eigen vermogen is 
ten opzichte van het totaal vermogen. Het gaat erom inzicht te krijgen in de mate 
waarin de onderneming in staat is om zijn financiële verplichtingen te vol34doen. 
In algemene bedrijfsanalyses wordt een norm voor een gezonde 
solvabiliteitsratio gehanteerd tussen de 0,25 en 0,5. 

5. 5. Rentabiliteit Eigen Vermogen na belasting (REV)(rentabiliteitsratio): De 
rentabiliteit van het eigen vermogen geeft de verhouding van de winst na 
belasting ten opzichte van het eigen vermogen weer. Dit kengetal is voornamelijk 
voor inzicht. 

6. 6. Quick ratio: kengetal dat de liquiditeit (in welke mate een onderneming haar 
lopende betalingsverplichtingen kan voldoen) van een onderneming aangeeft. 
Het verhoudingsgetal geeft de mate aan waarin de onderneming op korte 
termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen. Deze termijn wordt in dit 
geval zo kort verondersteld, dat de voorraden niet direct te gelde kunnen 
worden gemaakt. Een gezonde waarde is 1 of hoger. 

 


