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Voorwoord

De Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is één jaar actief als Gemeenschappelijke
Regeling. Medewerkers zijn bij de deelnemende partners in dienst, maar ze verdelen werk
en kennis binnen het netwerk. Het coördinatiecentrum in Roermond waarborgt de kwaliteit
van uitvoering en de onder.linge afstemming.

Voor u ligt de eerste jaarrekening (2018)van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN).

De jaarrekening is gebaseerd op de vastgestelde begroting 2018, die zijn grondslag kende
vanuit het beslisdocument GR RUD LN van 14 september 2Ot7.
De Gemeenschappelijke Regeling is per 1 december 2017 opgericht.
Dit bctekent dat wij in het eerste jaar formeel gewerkt hebben met een verlengd boekjaar.
Dat wil zeggen dat de realisatie betrekking heeft op de periode 1 december 2017 tot en
met 31 december 2018. ln de praktijk zijn de kosten over december 2OI7 verantwoord
binnen de inmiddels beëindigde bestuursovereenkomst.
ln deze jaarrekening zijn der.halve enkel de baten en lasten over 2018 opgenomen.

De RUD LN kijkt terug op het eerste jaar als gemeenschappelijke regeling. Een jaar waarin
het thema Energie prominent op onze agenda kwam en waarin we belangrijke stappen
zetten naar verdere (keten)samenwerking en gezamenlijke automatisering. lk zal daar kort
nader op in gaan.

Energie wordt prioriteit
Na een extern onderzoek, adviseerde het Dagelijks Bestuur om het energieconsulentschap
bij de RUD Limburg Noord te beleggen. De deelnemende gemeenten en de Provincie
besloten alle handhavingstaken op het gebied van energie onder te brengen bij het RUD-

team van energiespecialisten. Zo kunnen we efficiënter werken aan de doelstellingen van
het klimaat- en energiebeleid.

lntensievere ketensa menwerking
Een groot aantal Limburgse partners, waaronder de RUD Limburg Noord, spraken af om
intensiever te gaan samenwerken bij toezicht en handhaving. Aanleiding was de complexe
problematiek rond mestfraude.

Gezamenlijk ICT-systeem

Roxit BV kreeg de opdracht om een applicatie te ontwikkelen voor vergunning, toezicht en

handhaving binnen de gehele provincie Limburg. De RUD Limburg Noord werkt aan dit
gezamenlijke ICT-systeem voor informatievoorziening, monitoring en uitwisseling van
werkzaamheden. Dit is nodig voor de uitvoering van de toekomstige Omgevingswet.
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Naast de bovengenoemde punten hebben de medewerkers binnen de RUD

vanzelfsprekend uitvoering gegeven aan de producten zoals benoemd in ons Regionaal
Uitvoeringsprogramma (RUP). We kunnen terugkijken op een jaar waar de

werkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd zoals gepland. Van de totale ingezette uren is
7% uitgevoerd door een andere partner uitgevoerd binnen ons netwerk uitgevoerd. De

verschillende kennisgroepen hebben actief informatie met elkaar gedeeld en er zijn door de
medewerkers tal van cursussen en trainingen gevolgd aan de RUD-academie. Ook hebben
we als RUD LN een collegiale toets uitgevoerd gezamenlijk met en bij twee andere
omgevingsdiensten. Deze toets was gericht op het van elkaar leren en cont¡nu verbeteren.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Eestuur

N-Å Ìd
Frits Tuijt
Directeur RUD Limburg Noord
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L lnleiding

1.1 Algemeen
De gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord is per l januari
2018 van kracht.
Het doel van deze regeling was en is om samen met de deelnemers (1) de kwaliteit van
dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering
van WH-taken en (2) de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te
verbeteren.

1.2 Voorschriften BBV
De wijze waarop decentrale overheden hun financiële administratie inrichten en

verantwoorden is geregeld in het de Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). ln 2016 is

de EBV vernieuwd. Voor gemeenschappelijke regelingen is de vernieuwde BBV van kracht
met ingang van 2018. Belangrijke wijzigingen zijn onder andere dat de overhead apart moet
worden verantwoord en dat de kosten en opbrengsten op uniforme taakvelden inzichtelijk
moeten worden gemaakt, zodat vergel'rjking tussen overheden makkelijker is. De
jaarrekening 2018 van de RUD LN is opgezet conform de nieuwe voorschriften van de BBV.

1.3 Bestuu rlijke organisatie
Het bestuur van de RUD Limburg Noord bestaat uit een Algemeen en een Dagel'rjks Bestuur

Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur bestond in 2018 uit 16 leden, waaronder de voorzitter. De colleges
van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde
Staten van de provincie hebben uit hun midden elk één lid en één plaatsvervangend lid
aanSewezen.

Dogelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is door en uit het Algemeen Bestuur gekozen. ln de periode tot aan
de verkiezingen bestond het Dagelijks Bestuur uit drie leden en twee plaatsvervangende
leden. Na de gemeentelijke verkiezingen is op 14 juni 2018 een nieuw DB gevormd,
bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend lid.

De voorzitter
De voorzitter van de RUD Limburg Noord is mevrouw Carla Brugman, wethouder van de
gemeente Venray.
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1.4 Leeswijzer
ln hoofdstuk twee treft u het jaarverslag 2018 aan. Het betreft de
programmaverantwoording, waarin op hoofdlijnen staat wat de RUD heeft bereikt, wat zij

daarvoor heeft gedaan en wat het heeft gekost.

ln hoofdstuk drie wordt inzicht gegeven in de verplichte paragrafen: weerstandsvermogen
en risicobeheersing, financiering, onderhoud kapitaalgoederen en bedrijfsvoering.
ln hoofdstuk vier treft u de jaarrekening 2018 aan. Deze betreft het "overzicht van baten
en lasten in de jaarrekening". Daarbij gaan wij op hoofdlijnen in op het financiële resultaat
over 2018. Gevolgd door de balans met toelichting.

ln bijlage 1 geven wij een visualisatie van de prestaties (dashboard van de RUD LN 2018), in

bijlage 2 een visuele weergave van de financiën, in bijlage 3 de geactualiseerde risico-
inventarisatie, in bijlage 4 de deelnemersbijdrage, inclusief de afrekening over 2018 en als

laatste bijlage 5 de berekening van kengetallen.

1.5 Resultaat
Wij sluiten het boekjaar 2018 af met een saldo van € 0.

Eind 2017 is de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord vastgesteld. Daarin is

opgenomen dat de middelen die de RUD Limburg Noord in een boekjaar niet heeft benut,
voor bepaling van het rekeningresultaat als uitgangspunt terugbetaald dienen te worden
aan de deelnemende partners.

Het resultaat met de bijbehorende restituties is in het volgende overzicht gespecificeerd.

Tabel 1

Dit betreft het voorlopig resultaat zonder de terugbetaling van de Uitvoeringseenheid
Roermond. Het overschot, veroorzaakt door vacatures, ter hoogte van € !20.776 is apart
inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van het bovenstaande wordt verwezen
naar de toelichtingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 en bijlage 4.
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Beesel

Bergen

Echt-Suste ren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Mook en Middelaar

Nedenueert
Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Venlo

Venray

Weert
Provincie

-5.653

-5.527

-13.488

-7.274

-r7.597

-15.260

-10.031

-3.275

-7.G'1

-18.290

-8.735

-24.073

-42.382

-18.280

-20.733

-1.830

-t.789
-4.366

-2.335

-5.696

-4.W
-3.247

-1.060

-2.295

-5.921

-2.827

-7.792

-t3.719

-5.917

-6.7tL

-7.Æ3

-7.316

-L7.854

-9.549

-23.294

-20.2û
-r3.279

-4.335

-9.386

-24.21L

-tt.562
-31.865

-56.101

-24.t97

-27.M

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
fotaal €. -217.629 € -70.47 € -288.076

Resultaat

taakveld 0.4

Overhead

Resultaat

taakveld 7.4

mílieubeheer
lotalen
restitut¡esDeelnemers
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2.L Prograrn m averantwoording
Hierna wordt via de programmaverantwoording en de
paragrafen, verantwoording atgelegd over de realisatie van
de bij de begroting 2018 voorgenomen uitvoering in het
jaar 2018.

2.2 Wat hebben we bereikt?
De doelstelling van het programma was om in een
gezamenlijke verantwoordelijkheid met de deelnemers de
kwaliteít van dienstverlening aan burgers, bedr'rjven en
belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van WH-
taken en de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de
leefomgeving te verbeteren.

De GR RUD LN wil daarbij een innovatieve, flexibele,
slagvaardige en efficiënte organisatie zijn.

De dienstverlening zou verbeterd worden door:
1. Een 'level playing field' (gelijke benadering en behan-
deling onder de GR RUD LN);

2. Minder toezichtlasten door efficiënte en innovatieve
toezichtmethoden.

Daar waar we als organisatie invloed hebben op de verbetering van onze dienstverlening
hebben wij in het eerste jaar van onze gemeenschappelijke regeling gewerkt aan een aantal
basis zaken.

Concreet heeft de RUD LN in 2018 de volgende stappen gezet.

Gericht op de inzet van kwaliteit:
- Wij zijn meer gaan werken van input gestuurd naar output gestuurd, waardoor we

branchegericht werken zijn gaan voorbereiden. Deze methode kan er in 2019 voor
zorgen dat er meer aandacht komt daar waar behoefte aan is. Het betreft een
efficiëntere toezichtsmethode.

- Wij hebben samen met de andere omgevingsdiensten collegiale toetsen
uitgevoerd. Op deze manier kan de kwaliteit een verdere impuls gegeven worden
en zijn de best pract¡ces naar voren gekomen. Bij deze toets is wederom gebleken
dat onze manier van werken een innovatieve en flexibele manier is die is

toegespitst op de toekomst en de omgevingswet.
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Gericht op de toezichtslasten :

- Dsor de inzet van digitaaltoezicht zijn de medewerkers in staat gesteld efficiënter
te werken.

- Door de regionale ¡nzot van specialisten is een verderc stap gezet in een level
playing field en kwaliteitsver,bctering.

- Er zijn stappen gezet in de samenwerking in de keten. Hierbij valt te denken aan de
mestketen, waarin verschillende partijen kennisdele n cn saÍren optrekkcn zoals de
RIVM, OM en omgevingsdiensten. Ook worden bezoeken gczamenlijk gepland om
de last voor de bedrljvcn tc ve rlichten en de kwalitc¡t te vcrhogcn.

2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Tøkenpakket
De GR RUD LN heeft zorg.gedragen voor de uitvoering van tenminste de taken zoals
opgcnomen in hct wetteliJk basistakenpakket. Het betrcft hicr het wettelijke
basistakenpakket als bedoeld in artike I 7.1Ld I van het Besluit Omgevingsrecht. Daarnaast
heeft de RUD Limburg Nssrd op verzoek van een dee lne me r zorggedragen voor de
uitvoering van het milieutakenpakket voor niet RUD inrichtingen, het WAEO takenpakket
inelusief de uitwisscling van specialisten en desgewenst AFV en bijzonderG wetten.

l*lieronder is het takenpakkct pcr deelnemer wcergcgcvcn

Tabel 2

Beesel la ß ja la

Eerßen la deels nce la
Echt-Sustercn la la la Ia
Gennep ia nee nGe nce

Horst aan de Maas ja nee nee nee

Leudal la Ja nee la

Maasgouw ia a Ja la
Mook en Middelaar la nGe nee nee

Ncderweert ia la la ja

Peel en Maas ia nee nee nee

Roerdalen la ia ia la

Roermond la ß deels la

Venlo la ja nee nee

Venrav la nee nee nee

Weert ia la nee ja

Provincie Limburg ia n.v.t. n.v.t, n.v.t.

Jì i i, ,ìiìlrrl

:i ,, ,ìriii.¡ t, r

Partner

. ,11 ..

lngebracht takenpakket per 1-1-2018

ir tll,r'L
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Werkwijze
Uitvoering heeft plaatsgevonden in samenwerking tussen de deelnemers door uitwisseling
van specialistische kennis en capaciteit. Naast de taken op het gebied van
vergunningverlcning, handhaving en toezicht zijn door de RUD Limburg Noord ook
coördinerende, afstemmende en adviserende taken verricht.

Eorging kwoliteit
Voor het takenpakket GR RUD LN stelt het Algemeen Bestuur kwaliteitseisen vast. l-lierin
zijn de geldende kwaliteitscriteria, de handhavingsarrangementcn met het OM en de
politie, de opdrachtcn van het Algemeen Eestuur en de vastgestelde landelijke prioriteiten
verwerkt, en daarmee de uitvoering vastgelegd. Gemeentelijke deelnemers hanteren een
gezame nlijk, binnen de uitvoeringsdienst ove reengekomen, uniforme methode voor
probleemanalyse, risicoanalyse, priorite¡tstell¡ng cn programmering van het
basistakenpakket cn leggen op basis hiervan een uniform uitvoeringsniveau vast.

Somenspel op basis van de FCDA cyclus
I'let samenspel binnen de gemeenschappelijke regeling tussen het RUD-bestuur, het
coördinatiecentrum en de deelnemers is ingericht op basis van de FDCA-cyclus. Deze is in
het onderstaande figuur weergegeven:

RUD-bestuur

RUDdirectêur
Coördinatie-
Cêñtrufit

Deelnemers

Uitvoering
De uit te voeren werkzaamheden zijn in overleg met de deelnemende partners opgenomen
in het Regionaal Uitvoeringsprogramma RUD LN 2018. ln 2018 is er middels
kwartaalrapportages (dashboards) gerapporteerd aan de deelnemende partners.

Wij hebben de producten geleverd conform de omschrijvingen in de producten- en
d ienstencata logus (PDC).

Het percentage uitgevoerde vergunningsadviezen bedraagt 63%, z¡nde 364 gepland versus
231 uitgevoerd. De reden hiervoor is dat, met uitzondering van een enkele gemeente, bijna
overal veel minder vergunningsaanvragen zijn ingediend dan geraamd.
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Het geplande inrichting gebonden toezicht, zonder hercontroles, bedraagt 105%.
Dit percentage is ontstaan doordat er meer deel- en administratieve controles zijn
uitgevoerd dan gepland. Het aantal volledige controles gepland versus uitgevoerd was 1775
versus 1724.

Er zijn 651 hercontroles uitgevoerd. B¡j 92 controles zijn handhavingsprocedures opgestart,
waarvan er 6 hebben geleid tot het opleggen van bestuursdwang en 45 tot het opleggen
van een last onder dwangsom.
f-.let aantal controles waar een of meer overtredingen zijn geconstateerd was27%.
Dit betreft een gemiddeld percentage. Er bestaan grote verschillen in het naleefgedrag
tussen de verschillende partners. Een verklaring hiervoor is n¡et te geven.

90% van de uitgebrachte adviezen is binnen de voorgenomen termijnen opgeleverd

Verder is9Llovan de totale ingebrachte uren in het uitvoeringsprogramma gerealiseerd.
l.let aantal vergunningen dat geraamd was, was hoger dan het werkelijk ingediende aantal.
Dit heeft effeet gehad op het gerealiseerde percentage. Ook zijn er uiteindelijk minder
specialistische adviezen aangevraagd dan geraamd.

Tenslotte zijn alle door de RUD afgegeven adviezen overgenomen door de partners

Voor een visueel overzicht van de resultaten verwijzen wij naar bijlage 2 dashboard RUD LN

2018.

Ketensamenwerking
Ketentoezicht is een zogenaamde basistaak van de Regionale Uitvoeringsdiensten. ln
Limburg Noord zijn we in 2018 met Waterschap Limburg, NVWA, Provincie en OM samen
gaan werken in het project Gebiedsgericht Handhaven.
U¡t dit landelijke project is de behoefte naar een sterkere samenwerking tussen de
ketenpartners in Limburg duidelijk geworden. Eind 2018 is daarom een eerste bestuurlijke
bijeenkomst georganiseerd waar de belangen van een goede samenwerking per
ketenpartner zijn benoemd en waar elke aanwezige organisatie zich heeft uitgesproken
voor een structurele samenwerking in de keten en een betere informatie- en
kennisuitwisseling. De Provincie Limburg zal als ketenregisseur de organisatie van een
structureel Bestuurlijke overlegstructuur voor haar rekening nemen waarbij de RUD

Limburg Noord voor een goede overdracht zal zorgen en als volwaardig partner in de
ketensamenwerking namens de gemeenten zal optreden. Onderwerpen waar de
ketenpartners de samenwerking opzoeken zijn; de drugs gerelateerde problematiek,
asbest, afvalbedrijven en de mestketen.

Aanpak problematiek in de mestketen
Eind 2077 verschenen er verschillende berichten in de media over fraude en problematiek
in de mestketen. ln opdracht van het ministerie is door de NVWA het project
gebiedsgericht handhaven opgezet. Burgemeester H. Evers is hiervoor vanuit het Algemeen
Bestuur aangewezen als bestuurlijk trekker.
Er is een plan van aanpak geschreven waarin de wijze van kennis- en informatiedeling is

vastgelegd. Daarnaast zijn ook direct gezamenlijk controles uitgevoerd. Hierbij is door het
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Waterschap, de RUD (gemeenten) en de NVWA nauw samengewerkt. ln de
ketensamenwerking Limburg zal de aanpak van de mestketenproblematiek een prominente
rol krijgen.

Brancheeericht werken en digitaal toezicht
Efficiënter toezicht en beter sturen op output en outcome. ln 2018 is de basis gelegd voor
het branchegericht werken die aan deze doelstelling bijdraagt.

Door deze nieuwe opzet kan beter gestuurd worden op lokale ontwikkelingen en
behoeftes. Te denken valt aan de verschillen tussen stedelijk- of agrarisch gebied met ieder
hun eigen (toezichts-)vraagstukken. Binnen het branchegericht werken wordt gebruik
gemaakt van de regionaal opgedane expertise en ervaringen. De constateringen worden
met Digitale Checklisten (DC) vastgelegd en geanalyseerd op tekortkomingen. Deze
Digitale Checklisten zijn voor iedere toezichthouder beschikbaar gesteld in 2018.

Enersie
ln opdracht van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg Noord is in 2018 een plan van
aanpak opgesteld om energietoezicht te borgen in onze regio. Uit het onderzoek dat ten
behoeve van het plan van aanpak is uitgevoerd bleek dat de meeste energiebesparing te
halen valt bij de grootverbruikers. Het toezicht bij deze bedrijven kan in twee jaar tijd met 5
energie specialisten worden uitgevoerd. Energie is hiervoor als regionaal project
aangemerkt binnen de RUD.

Aa nbestedinestraiect WH -svsteem

Het gezamenlijk aanbestedingstraject Één voor Allen is
in 2018 afgerond, waarbij de RUD Limburg Noord, 14
gemeenten in de regio Noord- en Midden Limburg, de
Provincie, de RUD Zuid Limburg, 3 gemeenten in de
regio Zuid-Limburg en beide veiligheidsregio's in
Limburg zullen gaan aansluiten op een gezamenlijke

WH-applicatie. Vervolgens is Allen voor Één van start
gegaan om de WH applicatie te implementeren.
Beoogd resultaat van Allen voor Één is een kwalitatief betere en efficiëntere taakuitvoering,
kostenbesparing en betere dienstverlening aan bedrijven en burgers. Daarnaast kunnen alle
deelnemers zich gezamenlijk voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

RLTENI
vggRlNtïu

EENIdOO
lN:l
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2.4 Wat heeft het gekost?
ln onderstaande tabel zijn de totale baten en lasten opgenomen voor de uitvoering. ln
paragraaf 4.2 als onderdeel van de jaarrekening is een nadere toelichting opgenomen op de
lasten en baten.

Tabel 3

Origincle Bijgesteldê

1 Programmauitvoering
Bas¡s- en milieutaken
Pro¡ecten

Wabotaken
2 Coordinatiecentrum

3 Onvoorzien

4 Vennootschapsbelasting
7 Betalingsverkeer

7.4 milieubeheer
7.4 milieubeheer

8.3 wonen en bouwen
0.4 overhead

0.8 overige baten en lasten
0.9 vpb
0.5 Treasury

€ 1.105.000 €
€-€
€ 70.000 €

€ 785.0m €

€ 50.(m €

€-€
€-€

1.105.000 €
-€

70.000 €
797.(m €

38.m0 €
-€
-€

971.000 € 134.000

ß.(m € -ß.000
92.m0 € -22.m0

579.000 € 218.0m

- € 38.0m
-€
-€

Totaal lasten € 2.010.(m € 2.010.(m € 1.655.0æ € 355.m0

Taakveld 2018 2018 2018Begroting 20LA

Baten

5 Programmau¡tvoering

Basis en milieutaken
Projecten

Wabotaken

Overhead

7.4 milieubeheer
7.4 milieubeheer
8.3 wonen en bouwen
0.4 overhead

€ 1.433.(m € 1.489.(m €
€-€-€
€ 70.(m € 70.æ0 €

€ 785.(m € 785.m0 €

1.316.(m € 173.(m
14.m0 € -14.(m
92.m0 € -22.(m

567.(m € 218.(m
Totaal baten € 2.288.m0 € zyL.W € 1.989.(m € 355.000

Resultaat voor bestemmi € 27A.ffi € 3:t4-000 €
reserves € -278.0æ € -334.(m € -334.000 €

Resultaet na € € € €
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3 Pa ragrafen

ln de BBV zijn meerdere verplichte paragrafen opgenomen voor provincies, gemeenten en
hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de RUD. De RUD

int geen belastingen en heffingen, bezit geen grondposities en is zelf geen verbonden partij
bij een andere organisatie. Om deze reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid
en verbonden partijen niet opgenomen. Hieronder staan de paragrafen:
1. Wee rstandvermogen en risicobeheersing;
2. Financiering;
3. Onderhoud kapitaalgoederen;
4. Eedrijtsvoering.

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Wocrst¡ndsvcrmogen
Bufferfunctie
ln artikel 30 lid 4, 5 en 6 van de GR RUD LN is bepaald dat:

"Alvorens het rekeningresultaat te bepalen, vindt een controle plaats op de opbrengsten en
kosten in het kader van de vennootschapsbelasting. Een saldo op deze activiteiten zal
worden verrekend met de betreffende opdrachtgevers "
"Het jaarlijks saldo wordt verdeeld over de deelnemers conform de verdeelsleutels"
" ln afwijking van het onder lid 5 bepaalde kan het Algemeen Bestuur incidenteel besluíten
om saldo toe te voegen aan een nader te benoemen reserve of weerstandsvermogen"

Dit betekent dat elke deelnemer deelneemt in het risico van een negatief resultaat.
ln eerste instantie beschikt de RUD LN over een post onvoorzien van € 50.000. Het is echter
mogelijk dat de risico's daarmee niet afgedekt kunnen worden in enig jaar.
ln beginsel hoeft de RUD LN dan niet zelf te beschikken over een buffer om deze financiële
risico's op te vangen. Er kan immers een beroep gedaan worden op de deelnemers.
Een nadeel hiervan is echter dat een negatief exploitatieresultaat steeds bij de deelnemers
tot begrotingsoverschrijding zal leiden.
Hierdoor is het in overweging te nemen om toch een financiële buffer te creëren.

Om hier een goede afweging in te kunnen maken is de risico-ínventarisatie geactualiseerd
en gekwantificeerd.
De inventarisatie met de uitkomsten daarvan zijn voorgelegd aan de financiële adviseurs
van de deelnemers en de adviesraad van de RUD LN, bestaande uit de secretarissen van de
deelnemers.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover
de RUD LN kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het is een buffer om er voor
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te zorgen dat de organisatiedoelstellingen niet in gevaar komen, als risico's werkelijkheid
worden.
De RUD LN beschikt niet over een algemene reserve. Zij beschikt wel over een post
onvoorzien ter hoogte van € 50.000 die tot de weerstandscapaciteit gerekend kan worden.
lndien de post onvoorzien in een boekjaar niet voldoende blijkt te zijn dan zullen de
deelnemers conform de verdeelsleutel moeten bijdragen aan het tekort.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen.
l-let weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en
de risico's (benodigde weerstandscapaciteit) die de RUD LN loopt. Voor het beoordelen van
het weerstandsvermogen is inzicht nodig in zowel de omvang en de achtergronden van de
mogelijke risico's als ook in de beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van
geinventariseerde risico's) bepaalt het weerstandsvermogen van de RUD LN.

Risicobchccrsing
Risico's

De RUD LN inventariseert jaarlijks de risics's waaraan de RUD LN is blootgesteld.
Een aantal risico's zijn afgedekt met verzekeringen. Denk daarbij aan de aansprakelijkheids-
en rechtsbijsta ndverzekering.
ln het kader van de opstelling van de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 als ook op
verzoek van de toezichthouder is de inventarisatie niet alleen geactualiseerd maar tevens
gekwantificeerd.
Een tabel met de uitkomsten van de inventarisatie is in bijlage 3 opgenomen.
Opgemerkt dient te worden dat de tabel inzicht geeft in de verwachtingswaarde van de
risico's. Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet kan het effect groter of kleiner zijn
dan de verwachtingswaarde.

Conclusie
Het totaalvan de risico's (zie bijlage 3) is bec'rjferd op € 77.OOO.

Op basis van beschikbare weerstandscapaciteit, de post onvoorzien van € 50.000, komt het
weerstandsvermogen neer op: € 50.000 | €77.OOO = 0,65.

De risico's en het weerstandsvermogen zijn zowel met de financiële adviseurs van de
deelnemers als met de adviesraad van de RUD Limburg Noord besproken.
Waarin ook de voor- en nadelen met betrekking tot o.a. de vorming van een algemene
reserve tegen elkaar zijn afgewogen.

Dit heeft geresulteerd in het uitgangspunt om geen algemene reserve in te stellen.
Er wordt bewust gekozen om niet alle mogelijke risico's af te dekken.
Enerzijds omdat er vanuit gegaan wordt dat niet alle risico's zich tegelijkertijd zullen
voordoen. Anderzijds omdat het rekeningresultaat (positief dan wel negatieflverrekend
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wordt met de deelnemers. Mochten de risico's in een jaar boven de post onvoorzien
uitkomen , dan worden deze doorberekend aan de deelnemers conform de GR.

Kengetallen
ln artikel 11van het BBV staat dat gemeenten, provincies en gemeenschappelijke
regelingen in de paragraaf Weerstandsvermogen een set van vijf financiële kengetallen
dienen op te nemen. Dit zijn kengetallen voor: de netto schuldquote, solvabiliteitsratio,
structurele exploitatieruimte, grondexploitatie en belastingcapaciteit. Gezien de RUD geen
belastingen en heffingen int en geen grondposities bezit zijn de kengetallen voor
grondexploitatie en belastingcapaciteit niet van toepassing. Hieronder zijn de (overige)
ratio's weergegeven. ln bijlage 5 is de berekeningswijze uiteengezet.

Tabel 4

3.2 Financiering
Bij de inwerkingtreding van de Wet Financiering decentrale overheden (Fido) is het
opnemen van een financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening verplicht

Nctto
sehuldquotc

-12,1,5% -\6,79% Dlt kengetalgccft inz¡cht ¡n hct
nivcau van de schuldenlast ten
opzichte van de cigen rniddclcn.
!'loe lagcr dlt perccnta6e hoe
bcter.

De RUD heeft wcinig
schuldcn en beschikt
wcl ovcr llquidc
middelen. Er l¡
daardoor sprakc van
acn ncSatievc nctto
schuldquote.

Netto
schu ldquote,
gecorrigeerd voor
verstrekte
leningen

-I2,15% -t6,79% Bij verstrekte leningen bestaat
onzekerheid op terugbetaling.
Door deze leningen in mindering
te brengen op de financiële activa
wordt duidelijk wat het aandeel
van de verstrekte leningen in de
exploitat¡e ¡s en wat dat betekent
voor de schuldenlast. Hoe lager
dit percentage hoe beter.

De RUD heeft geen

leningen verstrekt.
Hierdoor wijkt het
percentage niet af van

de netto schuldquote.

Solvabiliteitsratio na% 19,57% De solvabiliteitsratio geeft inzicht
in de mate waarin de RUD in

staat is zijn financiële
verplichtingen te voldoen. Hoe
hoger dlt percentage hoe beter.

Het u¡tßangspunt ¡s

om gcen algemenc
res€rvc in te stellen.
Eventuele resultaten
worden verrekcnd
mct de partners.

Structu rele
exploitat¡eru imte

o% o% Dit kengetal is van belang om te
kunnen beoordelen welke
structurele ruimte de RUD heeft
om de eigen lasten te dragen.
Hoe hoger dit percentage hoe
beter.

De begroting 2018-
2021 is structureel in
evenwicht. Hiermee
voldoet het aan de
voorwaarde voor het
toepassen van
repressief toezicht.

Primaire
Begroting
2018

Realisatie
2018

DuidingKengetallen Beoordeling
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voorgeschreven. ln het Besluit Begroting en Verantwoording is neergelegd dat de
financieringsparagraaf in elk geval de beleidsvoornemens voor het risicobeheer van de
financieringsportefeuille dient te bevatten. Onder risico's worden in dit verband verstaan:
renterisico's, liquiditeitsrisico's, koersrisico's, kredietrisico's en voor zover van toepassing
valutarisico's. De grondslag voor de treasuryfunctie van de RUD wordt gevormd door het
treasurystatuut. ln het treasurystatuut zijn de kaders opgenomen waarbinnen het Dagelijks
Eestuur de financieringsfunctie mag uitoefenen.

Treasurybeheer- e n beleid
De belangrijkste algemene doelstelling van het treasurybeleid zijn:
o Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

condities;
¡ Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële

risico's zoals renterisico's, koersrisico's, liquiditeitsrisico's en kredietrisico's;
o Het verankeren van de treasuryactiviteiten in de (administratieve) organisatie;
o Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren

van de geldstromen en financiële posities;
¡ Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet Fido, RUDDO en

de limieten en richtlijnen van het treasurystatuut;
r Het bewaken van de financiële risico's op afgegeven garanties.

Renterisico
Het renterisico kan worden gedefinieerd als de mate waarin het saldo van de rentelasten
en rentebaten verandert door wijziging in het rentepercentage op leningen en uitzettingen
met een rente-typische loopt'rjd van één jaar of langer. Bij de inwerk¡ngtreding van de Wet
Fido is het begrip'renterisico-norm' ingevoerd. Uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk
spreiding in de looptijden van leningen aan te brengen. De wettelijk vastgestelde
renterisico-norm van 20% houdt in dat in enig jaar de aflossing van de lange schuld niet
hoger mag zijn dan 2O%van het begrotingstotaal. De RUD heeft geen opgenomen (noch
verstrekte) leningen, waarmee toetsing aan de renterisiconorm niet aan de orde is.

Kasgeldlimiet
De Wet Financiering Decentrale Overheden (FiDo) bepaalt dat in de financieringsparagraaf
informatie opgenomen dient te worden over de liquiditeitspositie van de RUD in relatie tot
de kasgeldlimiet.
Door de RUD werden slechts positieve saldi aangehouden, waarbij debetstanden in
rekening courant niet voorkwamen en van kasgeldleningen werd geen gebruik gemaakt.

Voor het bepalen van de liquiditeitspositie is de zogenaamde kasgeldlimiet belangrijk.
Hieronder wordt verstaan het bedrag dat maximaal als kasgeld mag worden opgenomen.
Dit bedrag wordt berekend door middel van een door het Ministerie van Financiën
vastgesteld percentage van 8,2Yo, te vermenigvuldigen met het totaal van de jaarbegroting
van de RUD bü aanvang van het jaar. Bij overschrijding van dit limiet moet er in langlopende
financieringsmiddelen worden voorzien.
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De RUD LN had bij de start geen schulden. Zij heeft in 2018 ook geen vreemd vermogen
aangetrokken. De activiteiten van de uitvoeringsdienst zijn gefinancierd uit voorschotten
van de deelnemers. Deelnemers zijn aan de start van het jaar verzocht de
deelnemersbijdrage voor het gehele jaar over te maken.
De huidige financieringspositie betekent dat er geen renterisico wordt gelopen en de
kasgeldlimiet niet wordt overschreden.

Schatkistbonkieren
Sinds 15 december 2013 stelt het Rijk Schatkistbankieren verplicht. Dit houdt in dat
overtollige liquiditeiten aangehouden dienen te worden in de Nederlandse schatkist:
'overtollig'verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig
hebben voor de publieke taak. Aan de verplichting tot het aanhouden van overtollige
liquide middelen in de schatkist is een ondergrens verbonden, namelijk O,7SYovan het
begrotingstotaal, een en ander met een minimum van € 250.000; voor de RUD LN betekent
dat, dat overschotten slechts in de schatkist aangehouden dienen te worden, zodra deze
minimaal€ 250.000 (gemiddeld tegoed gedurende een heel kalenderkwartaal) bedragen. ln
201E maakte de RUD LN intensief gebruik van schatkistbankieren, waarbij op de rekening
courant'slechts' een werksaldo werd aangehouden en het restant werd afgeroomd naar
het schatkistbankieren. Binnen de huidige geld- en kapitaalmarh gelden negatieve
renteniveau's, waardoor de stalling van overtollige liquiditeiten niet tot rentebaten leidde.

lnte rne ontwikkel i nge n e n re nte resu ltaot
Voor saldi, die gedurende 2018 gestald werd binnen het schatkistbankieren is geen rente
vergoed, noch in rekening gebracht. Er wordt aldus geen rente geboekt.

8e re ke ni ng o mslog re nte
Nieuwe regelgeving binnen het BBV stelt dat de berekening van de 'omslagrente' moet
worden opgenomen in de paragraaf Financiering. De omslagrente wordt bepaald door de
externe rentelasten te delen door het totaalvan de activa. Zoals hiervoor is weergegeven
heeft de RUD LN geen externe rentelasten. De berekening van de omslagrente is daarmee
niet van toepassing voor de RUD LN.

3.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De paragraafonderhoud kapitaalgoederen heeft tot doel om aan te tonen hoe RUD LN de
instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt. Er zijn echter geen investeringen in
kapitaalgoederen door de RUD LN gerealiseerd. RUD LN beschikt niet over dienstauto's en
heeft de ondersteunende diensten zoals kantoorruimte en ICT bij de gastorganisatie
Roermond ingekocht.

3.4 Bedrijfsvoering
De GR RUD LN is een gemeenschappelijke regeling met een Algemeen Bestuur en een
Dagelijks Bestuur. Voor de uitvoering van WH-taken is gebruik gemaakt van de expertise
die aanwezig is bij de deelnemers. Om kwaliteit van uitvoering en onderlinge afstemming te
borgen is gebruik gemaakt van het coördinatiecentrum. Het organogram is hieronder
weergegeven:
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Het eoördinatiece ntrum bestaat u¡t een directeur en haar medewerkers.Zijzijn in dienst
van de germc€nschappelüke rcg€ling cn stcllen voorstellen op voor het Dagelijks Bestuur en
het Algemeen Bestuur over:
L. Centralc programmering, incl. uitwisseling specialistische inzet tussen de deelnemers;
2. Heldere eiscn om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria;
3. Sturing op kwaliteit van de medewerkers (opleiding en training en vlieguren);
4. Auditeren van de resultaten van de deelnemers (voortgangsbewaking op de planning

en steekproefsgewijze beoordeling van de kwaliteit van proces en inhoud);
5. Rapportages en verbetervoorstellen;
6. l-let evaluatieplan, de evaluatie en de adviezen.

Per deelnemer treedt één lijnmanager op als aanspreekpunt voor de RUD-directeur en het
coördinatiecentrum. De lijnmanagers van de deelnemers zijn verantwoordelijk voor:
1. Versterken van de netwerksamenwerking vanuit de eigen organisatie.
2. Het bor.gen van kwaliteit van de uitvoering door het dragen van processen,

kwaliteitseisen, opleidingen en trainingen en noodzakelijke vlieguren.
3. Alle feitelijke sturing en planning van de eigen medewerkers.

4. Het opstellen van rapportages.

5. Het starten, sturen en faciliteren van kennisgroepen.

6. Het vormgeven aan samenwerking met deelnemende organisaties en ketenpartners.

De lijnmanagers hebben de ruimte om de eigen gemeentelijke/provinciale PDCA-cyclus te
volgen en de lokale integraliteit te bewaken binnen de kaders van de GR RUD LN. Daarnaast
wordt er gebruik gemaakt van een adviesraad (het voormalige platform van secretarissen).
De adviesraad buigt zich over de implementatie van de programmering, de uitkomsten van
de audit en de jaarlijkse evaluatie. Daarnaast bespreekt de adviesraad strategische thema's
zoals het tempo van de doorontwikkeling tot een Wabo-brede RUD en de voortgang van de
Big 8.
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Personeelsbeleid
De RUD LN heeft voor de uitvoering van haar personeelsbeleid en de salarisadm¡n¡stratie
gebruik gemaakt van de ondersteuning door de gemeente Roermond in een gastheer
constructie.
Begin 2018 waren er vier medewerkers in dienst van de RUD Limburg Noord en in 2018 zijn
er twc€ medewerkers ingestroomd. Er zijn geen medewerkers uit dienst getreden.

I nfo rmatise ri ng e n o uto mqtise ri n g

Digitaaltoezicht in de vorm van digitale checklisten is beschikbaar gesteld voor alle
toezichthouders.
Een gezamenlijke WH-applicatie wordt geïmplementeerd en tot die tijd maken de partners
gcbruik van de eigen applicaties.
Voor ondersteunende zaken wordt gebruik gemaakt van de applicaties van de gastheer
gcmGcntc Rsermond.

Rechtmatigheid
Normenkader en controleprotocol
f'let Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 21 december 2Ol7 het csntroleprotocol
vastgesteld en op 20 december 2018 ter verduidelijking aangevuld.
Dit heeft als doel nadere aanwijzingen te geven aan de accountant over de reikwijdte van
de accountantscontrole. Daarin heeft het Algemeen Bestuur de daarbij te hanteren
goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de controle van de jaarrekening
aangegeven. Deze sluiten aan bij het wettelijk minimum.

Tabel 5

Goedkeurings-

tolarantie

Gocdkeurend Beperking Oordeel-

onthoudins

Afkeurend

Fouten in de

jaarrekening

(% van de lasten)

<L% >tY"'<3% 23/o

Onzekerheden in de

controle

(% van de lasten)

<3% >3%-<L0% >LO%

De percentages worden steeds genomen van de totale begrote programmalasten na de
laatste begrotingswijziging. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur als maatstaf gesteld, dat
de accountant bij de uitvoering van de accountantscontrole elke fout of onzekerheid boven
de € 50.000 rapporteert.
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Overhead
l,let Bcsluit Begroting en Verantwoording schrijft voor in de programmaverantwoording een
apart overzieht "overhead" op tc nem€n. Aan de detaillering van dlt overzicht worden door
het EBV gcen cisen gestcld, met uitzondering van de bepaling dat er minimaal een
scheiding moct z¡jn tusscn de lastcn en de baten. Dit overzicht is hieronder in tabel 6
wcG|.ßG8GVCn,

Toelichtins
15 maart 2018 hecft hct Algcmeen Bestuur van de RUD Limburg Noord besloten om de
hogcre kosten voor de aanbcstcding van de accountant tc dekken uit de post onvoorzien.
Dit is verwe rkt door de post onvoo¡'zicn af te rarne n mct ccn bedrag van circa € 12.000 cn
ds lasten op het taakveld overhead ry.let ditzelfde bedrag te verhogcn.

ln werkelijkhcid zijn de lasten uitgekomen op € 579.000.

Een nadere toelichting op de baten is opgenomen in de jaarrekening 2018.

€

e .m0 c s79.(m
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4 Jaarrekening 201,8

4.1 Balans inclusief toelichting

Grondslaaen voor waarderino en resultaatbepalino
Algemeen
De jaarrekening is opgemaakt volgens de r.ichtlijnen van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op
basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balansonderdeel anders is vermeld,
zijn de activa en passiva opg€nomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en
winsten nemen we slechts op voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en
risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn.
Fersoneelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waarop ze betrekking
hebben. Er geldt echter een formeel verbod om voorzieningen of schulden op te nemen
voor jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar
volume. Daarom rekenen we sommige personele lasten toe aan de periode waarin
uitbetaling plaatsvindt. Hierbij moet worden gedacht aan componenten als overlopende
verlofaa nspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplíchtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume,
wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De
referentieperiode is dezelfde als díe van de meerjarenraming. lndien er sprake is van
(eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisaties), dan moeten we wel een
verplichting opnemen.

Balans
Vaste activa
De RUD LN heeft geen vaste activa eind 2018.

Vlottende activa
Vorderingen
De vorderingen hebben we gewaardeerd tegen de nominale waarde

Liquide middelen en overlooende posten

De liquide middelen en de overlopende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde

Vlottende oassiva
De vlottende schulden en de overlopende passiva hebben we eveneens opgenomen tegen
de nominale waarde.
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Tabel 7

Toelichtina op de bolans per 37 december 20L8
Activa
Vlottende activa
Uitzettingen mct een rente-typ¡schc looptijd korter dan óén jaar.
De post uitzett¡ngen met een rente-typische looptijd korter dan één jaar wordt
onderscheiden in:

Tabel 8

U¡tzettingen met een rente-typ¡sche

loopt¡jd korter dan één jaar

Vorderingen op openbâre lichamen

Uitzêttingen in 's R¡jks schatkist met
een rante-typ¡sche looptijd korter dan

één jaar

typlr¡h. looptl¡d kort r d.n ¿én jlar

Tot¡¡l llquldr m¡dd.lcn

Overlopende aclìva

Vooruitbetaalde kosten

Nog te onwangen bãten

fotael ovorlopcndr actlva

fot .l vlottcnde .ctlva

Vaste activa

Tot¡al v¡¡tc ectlvt

Vlottende activa

Liquide middelen
Banksaldi

€
€

c

€

¡

€

e

c

c

€ :¡46

€ 95{'

c 1,2!t6

€ 137

e üt7

€

€

C

€

€

1

272

zì,

1.706

Netto-vlottende schulden met een rente-
typische looptijd korter dan één jaãr

Over¡Be schulden

Tot rl nctto-vlott ndr schuld.n m.tGGn
ftnte-typlschc looptijd kort r d¡n één ¡¡.r

Overlopende passiva

Nogte betalen lasten

Overlopende passiva art 49

Totaal ovcdopcndr passlva

Vlottende passiva

Totsal vlottcnda pa¡¡ivt

Vaste passiva

E¡gen vermogen

Bestemmingsreserves

'Tot¡al al¡rn vcmotan

€

f

€

€

€

€

c

€

€ 426

c 426

€
€

707

239

c

€

€

c

334

:rt4

916

LtTi¿

Vorderingen op openbare lichamen € 346 € €:t46 €

U¡tzettingen in 's Rijks schatkist met

een rente-typische looptüd korter

dan één jaar
€ 950 € € 950 €

€ 1.296€ 1.296lotaal

Voorziening

oninbaarheid

Boekwaarde

1 lanuarr 2018

Boekwaarde

31 december

2918

Nominale waarde

31 december 2018

Omschri,v¡ng

(bedragen x € 1.000)
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Vorderingen op opcnbare llchamcn € 346.000
Op 31 decembervan het boekjaar stond op vier gemeenten nog een vordering open. Deze
zijn per cinde januar.i 2019 volledig afgewikkeld.

Uitzcttingcn in's Rijks schatkist mct GGn rcnte-typ¡schc looptild korter dan óén jaar
e 950.000
Dit betreffen de overtollige middelen die op 31 december 2OLB in de vorm van een
rekening-courantverhouding bij het Rijk zijn afgestort.
Voor nadere informatie over de uitzettingen in's Rijks schatkist met een rente-typ¡sche
looptijd korter dan één jaar ve rwijzen wij naar paragraaf 3.2 Financiering van het
jaarverslag, waar het schatkistbankieren wordt toegelicht.

[iquido middclen f 137.000

Tabel 9

Ovcrlopcnde activa € 273.OO

Tabel 10

De op 31 december 2018 vooruitbetaalde kosten hebben betrekking op
verzekeringspremies en licentiekosten voor het boekjaar 2019.

Onder de nog te ontvangen baten zijn opgenomen de nog te factureren bedragen met
betrekking tot de uitwisseling van diensten, de afrekening van de Uitvoeringseenheid
Roermond en de bereikbaarheidsregeling. Daarnaast is het nog te ontvangen bedrag van
de aangifte omzetbelasting over het 4" kwartaal hierin opgenomen.

Banksaldo BNG € 137 €

€ L37Totaâl

tsoekwa¿rde

1 lanuarl 2018

Boekwaarde

31 december

2018

Omschr¡¡ving

(bedragen x € 1.000)

Vooruitbetaalde kosten €1 €

Nog te ontvangen baten e272 €

Totaal

Boekwa¿rde

1 larruarr 2018

Boekwaarde

31 december

20ta

Omschr¡jving

(bedragen x € 1.000)
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Possiva

Vaste passiva

Eigan vcrmogcn C 334.000

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

Dit betreft een eenmalige inbreng van de resterende middelen vanuit de
bestuursovereenkomst in de gemeenschappelijke regeling. Het daadwerkelijke restant is

uitgekomen op € 334.000. Door het Algemeen Bestuur is op 20 september 2018
herbevestigd dat dit bedrag conform de eerder genomen raadsbesluiten van de deelnemers
gestort zou worden in de bestemmingsreserve lCTvan de RUD LN.

Het verloop in 2018 wordt in het hierna opgenomen overzicht van de reserve weergegeven.
Tabel 11

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar
€ 426.000

Tabel 12

Op 31 december van het boekjaar bestond er nog een crediteurenschuld van € 426.000.
lnmiddels is het gehele bedrag afgewikkeld.

Alßemene reserve € €

Bestemmintsreserves € 334 €

Gerealiseerde resultaat € €

€ 334Totaal

Boekwaarde
1 ¡anuar¡ 2018

Omschr¡jv¡ng
(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde
31 december 2018

Bestemminßsreserve ICT € € 334 € € € € 334

€ 334
€ 334Totaal

Toevoe-
gingen

Boekwaarde
31 december

2018

Verm¡ndering ter
dekking van

afschrijvingen

Bestemming
resultaat vor¡g

boekjaar

Onttrek-
kingen

Boekwaarde
1 januari

2018

Omschrijving
(bedragen x € 1.000)

Overige schulden €426

€ 426Totaal

Boekwaarde
1 januari 2018

Boekwaarde
3t december 2018

Omschrüving
(bedragen x € 1.000|
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Overlopende passiva

Verplichtin¡en die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd cn die ln cen volgcnd
be¡rotingsjaar tot betal¡ng komen, met u¡tzondering van jaarlijks terugkercnde
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergclijkbaar volumc f 707.000

Tabel 13

Onder de nog te betalen lasten zijn opgenomen de nog te ontvangen facturen voor de
leveringen en diensten die in 2018 hebben plaatsgevonden evenals de nog te betalen
afdrachten pensioenbijdragen, loonbelasting en omzetbelasting. Daarnaast is opgenomen
de restitutie (€288.000) aan de partners gebasee rd op het voorlopig resultaat.

Dc voorschotbedragcn voor specifiekc uitkcringen dlc dlencn tcr dckking van lagten van
volgcndc begrotingsjarcn, ontvangcn van Europcsc overheidslichamcn, hct Rijk cn
ovcri¡e Ncderlandse ovcrhcidslichamen € 239.000

Het verloop in 2018 wordt in het hierna opgenomen overzicht weergegeven:

Tabel 14

Zoals in de bestuursrapportage aangegeven, heeft de RUD LN een projectplan ingediend
aa ngaande het Provinciaal U itvoeringsprogramma Omgevingsveiligheid.
De provincie heeft voor zowel spoor 1 als voor spoor 2 een voorschot beschikbaar gesteld
van9Oo/o van het maximale subsidiebedrag.
Het project loopt echter tot 30 juni 2019. Na die periode dient een inhoudelijke rapportage
opgesteld te worden, waarin verantwoording wordt afgelegd over de gerealiseerde acties
en doelen. Pas nadat deze verantwoording, voorzien van een accountantscontrole, positief
beoordeeld wordt door de provincie, kan bezien worden welk bedrag de RUD LN

daadwerkelijk ontvangt en welk bedrag zij aan welke partners voor deze inzet dient te
betalen.

Nog te betalen lasten €707 €

€707Totaal

1 anuâr¡ 2018
BoekwaardeOmschrijv¡ng

x€1
Boekwaarde

31 december 2018

Provinciaal Ultvoeringsprogramma

Omgevingsveilißheid (spoor 1)

€ €38 € € €38

Provinciaal Uitvoeringspro8ramma

Omgevingsveiligheid (spoor 2)

€ € 201 € € € 201

€239€ 239Totaal

Saldo 31

december 2018

Terug-

betalingen

Bestedingen/

Vrijgevallen

bedragen

Ontvangen

bedragen

Saldo 1

januar¡ 2018Omschr¡¡ving

{bedragen x € 1.000}
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4.2 Overzicht van baten en lasten inclusief toelichting
ln het onderstaande overzicht van baten en lasten zijn de lasten en baten 2018
opgenomen. Tevens is aangegeven op welk taakveld de baten en lasten betrekking hebben
Na de tabelvolgen de toelichtingen.

Toelichting op het overzicht van boten en lasten in de jaarrekening

Hieronder de verklaring geven van de verschillen tussen begroting en realisatie
1. Programmauitvoering
De uitvoeringskosten waren begroot op totaal€ 1.175.000. De werkelijke kosten zijn €
1.076.000. Dit betekent een overschot van € 99,000. Deze kosten vallen uiteen in:
o Voor digitaal toezicht en het aanschaffen en onderhouden van meetapparatuur was

een budget van € 75.000 geraamd. Hier is een overschot van € 32.000 ontstaan.
Enerzijds doordat er niet is overgegaan tot de aanschaf van Sesom. Daarnaast zijn voor
het digitaal toezicht de licenties nog niet Wabo breed beschikbaar gesteld. Anderzijds
doordat er nauwelijks onderhoud aan meetapparatuur en overige kosten nodig bleek te
zijn in 2018. Dit is in lijn met de verwachting zoals aangegeven in de
bestu u rsra pportage.

o Zoals eveneens bij de bestuursrapportage aangegeven was er in de begroting rekening
gehouden met eenmalige uitgaven voor het project Luchtwassers van € 20.000. Gezien

Nederweert het voortraject van dit project had begeleid bleek het subsidie technisch
niet mogelijk te zijn om het vervolg van het project via de RUD te laten verlopen.

Originele

be¡rotin¡

gijgestelde

becrotins Rekenincl¡sten Saldo

1. Programmauitvoering
Basis- en milieutaken
Projecten

Wabotãken

2 Coord¡nat¡ecentrum

3 Onvoorzien

4 Vennootschapsbelasting
7 Betalingsverkeer

7.4 milieubeheer €

7.4 milieubeheer €
8.3wonen en bouwen €

O. overhead €

0.Soverige baten en lasten €
0.9vpb €
O.sTreasury €

1.105.m0

70.(m
785.(m
50.(m

1.105.(m

70.000

797.m
38.(m

134.000

-13.0m
-22.æO

218.0m
38.0m

€
€
€
€
€
€
€

971.0m

ß.m0
92.0m

579.(m

Totaal lasten € 2.010.000 € 2.010.(m € 1.655.(n0 € 355.0fl)

Taakveld 2018 2018 2018 20L8Begroting

Baten

5 Programmauitvoering

Basis en milieutaken
Projecten

Webotãken

Overhead

7.4 milieubeheer

7.4 milieubeheer
8.3 wonen en bouwen
0.4 overhead

1.489.(m €

-€
70.(m €

78s.000 €

1.315.(m € 173.000

14.000 € -14.000

92.m0 € -22.m0

567.(m € 21&0m

€

€

€

€

€

€

€

€

1.433.0m

70.0(n

785.(m
Totaal baten € 2.288.000 € 2.344.W € 1.989.(m € 355.000

Resulteât

Resultaat voor bestemm¡ng € 278.000 € 334.(m € $4.000 €

5 Stortins reserve o.lomutatiesreserves € -278.0æ € -334.000 € -334.(m'€
Resultaat na bestemming € € € €
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a

llierdoor zijn er voor dit project in werkelijkheid geen kosten bü de RUD gemaakt als
ook geen inkomsten. Dit heeft geresulteerd in een voordeel op de lasten van € 20.000
De uitwisseling van uiWoeringscapaciteit tussen de deelnemers. Deze was op basis van
voorgaande jaren geraamd op € 600.000. Hiervan had € 70.000 betrekking op de inzet
voor wabo-taken, de overige € 530.000 voor de uitwisseling op basis- en milieutaken.
ln werkelijkheid is er voor € 570.000 uitgewisseld op basis- en milieutaken en voor
€ 92.000 op Wabo-taken. Resume betekent circa € 62.000 hogere lasten dan begroot.
De hogere uitwisseling wordt enerzijds verklaart doordat bij enkele gemeenten
vacatures niet direct konden worden ingevuld en daardoor gebruik werd gemaakt van
expcrtise bij andere partners. Anderzijds wordt er steeds bewuster en meer
uitgewisseld op specifieke zaken omdat men elkaar steeds beter vindt.
De inzet van de uiWoeringsdienst Roermond (UE)was geraamd op 4,4fte zijnde €
437.000. ln werkelijkheid heeft de UE, door personeelsverloop, te maken gehad met
niet ingevulde vacatures. Verder is de flexibele schil niet gebruikt. Om toch enigszins
aan de vraag te kunnen voldoen is er wel ingehuurd. De werkplanning is door de
vacatures niet volledig gerealiseerd. ln totaal heeft dit geresulteerd in werkelijke kosten
van € 316.000. Hierdoor is er een voordeel/ over.schot ontstaan van € tr21.000.
Het project extra toezicht energie heeft een verlengde doorlooptijd gekregen tot in het
ecrste kwartaal 2018. Dit betekent dat er in 2018 nog kosten voor dit project zijn
gemaakt die bij de opstelling van de begroting niet waren voorzien. Hier staat echter
ook een subsidie-inkomst tegenover. Hierdoor zijn de kosten in werkelijkheid € 13.000
hoger.

a

2. Coördinatiecentrum
Hiervoor was € 797.000 begroot. ln werkelijkheid zijn de kosten uitgekomen op € 579.000.
Het overschot van € 218.000 is, net zoals in de bestuursrapportage reeds aangegeven, als
volgt te verklaren:
Op de personele kosten is een voordeel ontstaan van € 166.000.
Dit komt met name doordat vacatures pas gedurende het jaar zijn ingevuld.
Doordat medewerkers gedurende het jaar z'rjn gestart zijn de overige kosten gerelateerd
aan het gastheerschap in 2018 incidenteel ook circa € 5.000 lager uitgevallen dan begroot.
Door de opstart van het eerste jaar en de latere volledige bezetting van het
coördinatiecentrum is ook pas in een later stadium volledig ingezet op het opleidingsplan,
net als het ondersteunen, faciliteren en aanbieden van daadwerkel'rjke opleidingen.
Hierdoor is er incidenteel een overschot op de opleidingskosten ontstaan van € 47.000.

3. Anvoorzien
Voor onvoorzien was een bedrag van € 50.000 gereserveerd.
Bij de aanbesteding van de accountant bleek dat het geraamde budget niet toereikend was.
Door het Algemeen Bestuur is op 15 maart 2018 besloten om de extra benodigde € 12.000
uit onvoorzien te dekken en toe te voegen aan het budget voor de accountant, taakveld 0.4
overhead. ln 2018 zijn er verder geen onvoorziene omstandigheden opgetreden, waardoor
€ 38.000 onbenut is gebleven. Ten tijde van de bestuursrapportage werd nog gedacht dat
enkele kosten voor de nieuwe medewerkers hieruit gedekt moesten worden, maar deze
kosten pasten toch binnen het regulier budget.
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4. Vpb

Bij het opstellen van het inrichtingsplan is fiscaal advies ingewonnen. De conclusie hiervan
is dat de RUD geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen aangezien a) de RUD geen
winstdoelstelling heeft, b) de kosten via een vaste verdeelsleutel worden verrekend en c)
eventuele overschotten aan het eind van het jaar worden teruggegeven aan deelnemers.

5. Boten
De baten waren in 2018 als volgt onderverdeeld

Tabel 16

Toelichtins vaste biidrasen
A. De bijdrage in de kosten voor het coördinatiecentrum begroot op € 785.000 bestond

voor € 79.737 uit een vaste bijdrage van de Provincie. Het overige deel was verdeeld
over de gemeenten op basis van het inwoner aantal op 1 januari 2016. Op grond van de
gemeenschappelijke regeling RUD LN dient een voorlopig resultaat in mindering
gebracht te worden op de uiteindelijke bijdrage van de partners. Hierdoor zijn de
werkelijke baten aangepast aan de werkelijke lasten. (Zie hiervoor bijlage 4, bijdrage
per deelnemer).

B. De bijdrage voor onvoorzien en onderhoud van meet(apparatuur) was begroot op
€ 125,000. De werkelijke kosten voor meetapparatuur kwamen uit op € 43.000. Van
onvoorzien was € 12,000 besteed. Hierdoor is de daadwerkelijke bijdrage aangepast
naar € 55.000.

C. De bijdrage voor de inzet van de uitvoeringseenheid in Roermond was begroot op
€ 437.000. Deze kosten zijn doorberekend op basis van de middelen die in 2014 zijn
toegevoegd aan het gemeentefonds als gevolg van de overdracht van het bevoegd
gezag over VTH-inrichtingen van provincie naar gemeenten. ln verband met
personeelsverloop en daardoor ontstane vacatures zijn de werkelijke kosten

A Coördinatiecentrum 0.4 Overhcad { 785.000 { 567.000 € 218.000 Vast: ¡nwoneraantal

B Meetapparatuur en

onvoorzien

7.4 Milieubeheer € 125.000 € 55.000 € 70.000

c Uitvoeringseenheid 7.4 Milieubehcer € 437.000 € 316.000 € 121.000

Vast: inwoneraantal

Vast: uitkering WH
D Beschikbaarheidsreeel ing 7.4 Milieubeheer € 35.000 € 35.000 €0 Vast: evenredig

E Uitw¡sselinr capac¡teit 7.4 Milieubeheer { 530.000 € 570.000 - € 40.000 Werkelijke afname

8.3 Wonen en

bouwen

€ 70.000 € 92.000 - € 22.000 Werkelijke afname

t Bereikbaarheidsregeling 7.4 Milieubeheer € 7.000 € 6.000 € 1.000 Werkeliike afname

G Reserve BOK 7.4 Milieubeheer € 334.000 € 334.000 €0 Eenmalie

H Luchtwassers 7.4 Milieubeheer € 20.000 €0 € 20.000 Éenmalig

Extra toezicht enerqie 7.4 Milieubeheer €0 € 14.000 - € 14.000 Eenmalig

i Tot¡¡l c 2.:t44.000 t 1.989.000 { 355.000

Begroot

bedrag na

Gerealiseerd

bedrag

Onderdeel Taakveld Saldo Verdeelsleutel
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uitgekomen op € 316.000. De daadwerkelijke b'rjdrage is aangepast aan de kosten. (Zie

hiervoor bijlage 4).

D. De kosten voor de beschikbaarheidsregeling van € 35.000 zijn conform begroting
evenredig over de deelnemers verdeeld, met uitzondering van de Provincie. leder heeft
1/15'deel betaald.

Toelichtine werkeliike afname
E. De uitwisseling van uiWoeringscapaciteit was voor de basis en milieutaken geraamd op

€ 530.000. Voor de wabo-taken was de uitwisseling geraamd op € 70.000. De kosten
voor de werkelijke uitwisseling is voor de milieutaken uitgekomen op € 570.000 en voor
de wabo-taken op € 92.000. Deze kosten zijn aan de deelnemers doorberekend. Dit is
gebeurd op basis van daadwerkelijke afname en de door het Algemeen Bestuur
vastgestelde uurtarieven.

F. De kosten voor de bereikbaarheidsregeling zijn uitgekomen op € 6.000. Deze kosten
zijn achteraf met de partners verrekend op basis van het werkelijke aantal calls per
deelnemer.

Toelichting eenmalige biidrasen
G. Dit betreft een eenmalige inbreng van de resterende middelen vanuit de

bestuursovereenkomst in de gemeenschappelijke regeling. Het daadwerkelijke restant
is uitgekomen op € 3311.000. Door het Algemeen Bestuur is op 20 september 2018
herbevestigd dat dit bedrag conform de eerder genomen raadsbesluiten van de
deelnemers gestort zou worden in de bestemmingsreserve ICT van de RUD LN.

H. Zoals bij de lasten reeds aangegeven heeft het project Luchtwasser geen doorgang
gevonden onder de vlag van de RUD LN. Hierdoor zijn er geen baten gerealiseerd voor
dit project.

l. Zoals bij de lasten aangegeven heeft het project extra toezicht energie een verlengde
doorlooptijd gekregen tot in het eerste kwartaal 2018 die bij de opstelling van de
begroting niet waren voorzien. Hierdoor is er een extra inkomst in de vorm van een
subsidie gegenereerd van circa € 14.000

6. Storting reserve
De inbreng van de resterende middelen uit de bestuursovereenkomst zijn gestort in de
bestemmingsreserve lCT. De bestemmingsreserve is bedoeld om een deel van de
implementatiekosten voor de aanschaf van een nieuw WH systeem te kunnen bekostigen.
Vooraf was geraamd dat het overschot op de bestuursovereenkomst € 278.000 zou zijn.
Het daadwerkelijke overschot van de bestuursovereenkomst is uitgekomen op circa
€ 334.000. De begroting is naar dit bedrag bijgesteld, geheel conform de individuele
raadsbesluiten van de partners en het besluit van het Algemeen Bestuur van de RUD LN van

20 september 2O18.

7. Betalingsverkeer
Bij de opstelling van de begroting was geen rekening gehouden met kosten voor
betalingsverkeer. Gezien deze kosten betrekking hebben op een ander taakveld, 0.
Treasury, is deze apart opgenomen. De werkelijke kosten hiervoor waren circa € 200.
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Toelichtine op het resultaat
Het voorlopig resultaat was € 288.076 voordelig. Op grond van de gemeenschappelijke
regeling RUD LN is dit voorlopig resultaat in mindering gebracht op de uiteindelijke
bijdrage van de partners zodat het eindresultaat uitkomt op 0. De terugbetaling is berekend
op basis van de verdeelsleutel conform onderstaande tabel.

Tabel 17

Dit betreft het voorlopig resultaat zonder de terugbetaling van de Uitvoeringseenheid
Roermond. Het overschot, veroorzaakt door vacatures, ter hoogte van € L20J76 is apart
inzichtelijk gemaakt.

4.3 Overzicht van incidentele baten en lasten inclusief toelichting
ln het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten beschreven.

ln de begroting was een bedrag van € 20.000 opgenomen voor het project Luchtwassers
(lasten en baten) en € 278.000 voor de inbreng van de resterende middelen uit de
bestuu rsovereenkomst.
ln werkelijkheid bleek het project luchtwasser, dat via Nederweert was opgestart, niet
onder de RUD kon worden onder gebracht. ln werkelijkheid zijn hierdoor geen kosten en
inkomsten gerealiseerd.

De werkelijk inbreng van de resterende middelen uit de bestuursovereenkomst bleek
€ 334.000 te z¡jn. Deze inbreng is via de bestuursrapportage naar boven bijgesteld.

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Msok en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Venlo
Venray

Weert
Provincie

13.388

13.090

31.943

17.085

41.675

36.140

23.757

7.755

16.793

43.316

20.686

57.010

100.371

43.291

49.100

2,60yo

2,54%

6,2O%

3,37%

8,æyo

7,07%

4,67%

7,50/o

3,26%

8,40%

4,0L%

tt,06%
19,47%

8,40yo

9,53%

7.483

7.3L6

L7.854

9.549

23.294

20.200

13.279

4.335

9.386

24.211

tI.562
31.865

56.101

24.197

27.444

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Totaal 515.1100 LOú/o € 288.076

% aandeel Voorlopig
lnwoners begroting'18 basis resultaat 2018

perl-1-2016 verdeelsleutel RUDLNDeelnemers
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Tenslotte werd het project extra toezicht energie verlengd tot en met het eerste kwartaal
2018. Doordat dit project subsidiabel was is er € 14.000 aan baten gegenereerd en € 13.000
aan lasten. € 1.000 was namelijk voor de inzet van het coördinatiecentrum die al
opgenomen waren in de reguliere kosten van het coördinatiecentrum.

Tabel 18

4.4 Overzicht van reserves en voorz¡en¡ngen
ln de financiële verordening is vastgelegd dat in de begroting en jaarrekening een overzicht
wordt opgenomen van reserves en voorzieningen. Het overzicht bevat criteria voor de
vorming en besteding ervan.

Algemene reserve
Bij de start van de gemeenschappelijke regeling was deze niet aanwezig en de vorming
ervan was niet voorzien. Na actualisatie van de risico-inventarisatie waarb'rj deze eveneens
is gekwantificeerd is de vorming van een algemene reserve zowel met de financieel
adviseurs van de deelnemers als ook de adviesraad van de RUD Limburg Noord besproken.
Het uitgangspunt blijft om niet over te gaan tot de vorming van een algemene reserve.

Beste m m i ngsrese rve I CT

Tobel 79

Voorzieningen
Niet aanwezig . Conform begroting zijn er geen voorzieningen gevormd in 2018.

Saldo

Originele Bljgestelds

1 Uitvoer¡nB

2 Coord¡nat¡ecentrum

7.4 milieubeheer
0.4 overhead

€

€

€

€

€

€

20.000 € -7.(m20.000 13.m0 €

0.9 v
Totaal incidentele lasten -7.000€ 20.000 € ß.0æ €

4 Programmau¡tvoering

Overhead

7.4 milieubeheer
0.4 overhead

€ 298.000 € 354.0æ € 348.000 € -6.000

¡ncidentele bãten € 314.000 € 3¿t8.000 €298.000 €

Resultaat voor 278.ffi€ 334.000€ 335.0m€ 1.000
7 reserve mutaties reserves € -278.000 € -334.000 € -334.000 €

na € € € 1.000

lncidentele lasten en baten Taakveld 2018 2018 2018 2018

Resterende middelen

vrijkomend bij

beëindiging bestuurs-

overeenkomst

Bijdrage deel van

de implementatie-

kosten nieuw WH

sVsteem.

€0 € 334.000 + € 334.000 € 334.000 € 334.000

Begrote

omvang

r-1-2014

Storting /
Onttrekking

20ta

Begroting

omvang

31-12-

20t8

Daadwer-

kelijke

stor¡ng

2018

Realisatie

omvang

3t-t2-
2018

Vorming Bestedingsdoel
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4.5 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en

semipublieke sector (WNT)
Op l januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is

van toepassing op de RUD Limburg Noord. Het voor de RUD Limburg Noord toepasselijke
bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000.

De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur van de RUD LN vallen onder het
begrip topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar. ontvangen van de RUD LN geen

bezoldiging. De a.i. directeur, de heer G. van Balkom, die heeft gefungeerd als directeur tot
aan de in diensttreding van de huidige directeur, ontving ook geen bezoldiging.

De huidige directeur van de RUD LN moet eveneens worden aangemerkt als topfunctionaris
volgens de WNT. Van elke topfunctionaris (verplichte melding) en van elke andere
functionaris, die in het betreffende jaar een totale bezoldiging heeft ontvangen hoger dan
de maximale bezoldigingsnorm, moet de RUD LN volgens de WNT het volgende opnemen.

Tobel 20o

Voorzitter AB/DB tot 14-6-2018 Dhr. l. Busser Venrav €0
AB lid / DB lid tot 14-6-2018 Dhr. 8. Aldewereld Venlo €0
AB lid / DB lid tot 14-6-2018 Mevr. M. de Boer Roerdalen €0
AB lid / olv. DB l¡d tot 14-6-2018 Dhr. P. Sanders Peel en Maas €0
AB lid / plv. DB l¡d tot 74-6-2078 Mevr. R. Fick Roermond €0
AB lid tot L4-6-2O18 Mevr. P. Dassen Beesel €0
AB lid tot 14-6-2018 Dhr. A Splinter Bercen €0
AB lid tot t4-6-2O18 Dhr. J. Wackers Echt-Susteren €0
AB l¡d tot t4-6-2O18 Dhr. P. de Koning Gennep €0
AB lid tot 14-6-2018 Mevr. l. Leooink Horst aan de Maas €0
AB lid tot 14-6-2018 Dhr. S. Strous Maasgouw €0
AB lid tot 14-6-2018 Dhr. F. van Eersel Weert €0
Huidie voorzitter AB lid / DB lid Mevr. C. Brusman Venrav €0
Huidig AB lid / huidie DB lid Dhr. T. Kuipers Horst aan de Maas €0
Huidic AB lid / huidie DB l¡d Mevr. de Boer Roerdalen €0
Huidis AB lid / huidic plv. DB lid Dhr. R. Wanten Peel en Maas €0
AB lid tot 14-6-2018 / hu¡d¡e AB lid Dhr. S. Backus Leudal €0
AB lid tot L4-6-2O18 / huidie AB lid Dhr. W. Gradisen Mook en Middelaar €0
AB lid tot 14-6-2018 / huidis AB lid Dhr. H. Evers Nederweert €0
AB lid tot L4-6-2Ot8 / huidie AB lid Dhr. H. Teunissen Provincie Limburg €0
Huidie AB lid Mevr. D. Heesakkers Beesel €0
Huidic AB lid Dhr. M. Pelzer Bercen €0
Huidig AB lid Dhr. M. Meuwissen Echt-Susteren €0
Huidie AB lid Dhr. Peperzak Gennep €0
Huidic AB lid Dhr. T. Sniickers Maasgouw €0
Huidie AB lid Dhr. R. Evers Roermond €0
Huidic AB lid Dhr. S. Peeters Venlo €0
Huidie AB lid Mevr. W. van Eiik Weert €0
A.i. directeur tot 1-2-2018 Dhr. G. van Balkom Echt-Susteren €0
Directeur vanaf t-2-20t8 Dhr. F. Tuiit 1fte € 83.317
1e olv. directeur Dhr. C. Janssen Bergen €0
2e plv. directeur Dhr. G. van Balkom Echt-Susteren €0

NaamFunctie Partner Bezoldiging 2018
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lìe(Jr.rgot' ¡ + 1 I)lìr t I lrit

Tobcl 20b

Aanvang en einde functievervulllng in 2018 01-02-2018-31-12-2018

dicnswerband lals deeltijdfactor in fte)

Dionstbetrekking?

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 71.511

Belonin6en betaalbaar op termijn € 11.806

€ 83.317

toepasselüke bezoldigingsmaximum
€ 189.000

-/- Onverschuldigd bctaald en not niet terugontvangen bedrag N.v.t.

€

Rcden waarom de overschrijding al dan niet ¡s toegestaan N.v.t.

Toellchting op de wegens onverschuld¡gde betaling N.v.t.

Aanvan¡ en einde functievervulling in 2017 N.v.t. per

Omvang in fte) N.v.t.

D¡cnstbêtrekkinß? N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn N.v.t.

Subtotool N.v.t.

lndividueel toepasselijke
N.v.t.

Totalc bczoldl¡in¡ N.v.t.

Overigc functiona ris¡cn
In 2018 zijn alle door de RUD LN betaalde salarissen onder deze norm gebleven

1,0

Je
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4.6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten
I'let betrEft de financiële verplichtingen waarvan de contractduur het boekjaar 2018
overschrijdt. Overeenkomsten waarbij de jaarlijkse totale lasten lager zijn dan € 1.000 zijn
niet meegenomcn.

Tobel 21

Gastheerschap Gerneente Roermond 3I-12-2020 mct twee jaar

stilzwijgende verlenßinß.
l-losting wcbsite RUD LN cn
bcveiliEinr

METT Onbepaaldc tijd

Naam opdracht Einddatum contractLeverancier
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Besl uit tot vaststell ing

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Limburg Noord, bijeen in
haar vergadering van 11 april 2019:

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 28 maart 2019 aan het Algemeen Bestuur
tot vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2018.

lc¡luit:

Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 RUD Limburg Noord vast te stellen conform
voorliggend ontwcrp;

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Limburg
Noord op 11april2019.

)

C. (Carla) Brugman - Rustenburg
Voorzitter

F.F. (Frits)Tuijt
Secretaris
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Controleverklaring va n de
onafha n kel¡jk accou nta nt
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B¡jlage L Dashboard RUD LN 20L8
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bsten

€2.010 €2.010 €1.655 €355 c.2.2æ C2.W € r.9€9 C 355

B¡j lage 2Visualisatie jaarrekening RUD LN 20L8

\¡'Verkellk resutraat
voor be'stemrnino
€ 334.ü)0

\tllerkdike sto¡l¡ino
reserve'€ S34.00õ

ì/tbrkel& resu*aat
na bestêrnnrino
€0

Ëegroæ ¡re¡en

-

F€trreqtre þaæn EegroÞbþ¡ tÞrü€tFeül3en

€ 1.105 c.971

¡8¡^'¡8i'^
€38 €0

€,74 €92

€0 €13

8.dn¡lrn wnievdd¡¡d rÎtt€ l.0oo
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Bijlage 3 Geactua liseerde risico-inventa risatie

7.il)o,00

1.750,00

5.(x)o,o0

2.000,00

15.O00,O0

15.000,00

35.ofi),00

35.000,00

10.000,o0

10.000,00

7s.000,00

75.000,00

20%

5e

50*

20*

2ú

2úl

lþt AB st€lt jaarlijks de begrotint vast en al b¡j (taakstellendel laære
biþagen nn deelmmers Mten zorEen een sk¡¡tende begrot¡rE.

ln de DVlo ¡s aEespro*en det het Al€ereen Bestuur kan besluiten om
de directeurde bereegdhe¡d te geren m de teakuit@riogowrte
neren wn de betreffende par.t¡j en op kosten van 4e bètrefiende
partii uit te lâten reren.

ln de DVo¡s aEespro&en dat het Alææen Bestuur kaR besluiten om

de D¡recteur de bewegdl¡eid te geEn om de taãku¡tvoer¡ng owr te
nemen van de betretrende partij ensp kosten van d¡e betrefiende
ôåÉi¡ uit te lâtÞn værÞh

Hierowr z¡j n aßpra ken gemaakt ¡ n de DVO. Per kwãrtaa I wordt d€
u¡twissel¡rì€ tussen de deelnemm ret de partners besproken.

Bij het opstellen van De begrot¡ng zo ad€quaat mogel¡t ¡nspelen Op

actu€le ontwil(tel¡ngen.

Zorgen dat het strategisch ople¡d¡ngsÞlan actæel gehouden wordt.
Een fi nanciele raming tærcegen.

lDe uitvoer¡ngvindt decentråâl plaãts, onder I
laa nstur¡ng va n de deelnemer. llet risico besteet datl
lde geamenlijke aßpraken en procedures lx.t
lonvoldoende worden nageleefd, waardoor de RUD lvan
lonvoldoende de u¡tvoeringskwal¡teit kan I
lor.rn.l"."n 

- 
|

bestaansrecht van de hu¡d¡ge inrichtin€

de RUD LNkomtonderdrukte staan.

N¡et naleven van de
Dvoafspraken door

deelnemeers

lr.t ,¡ri.o ¿"t nuo

lvef 
iest als æwts

Kenn¡sverl¡es a ls gerclg

van uitstroom En medewerkers
essent¡ële en waardevolle

ge\,ol8 kan z¡jn dat partners

de DVO na te lewn.
¡n staat zijn om de aßprakenv¿n u¡tstroom vân

medewerkers

¡ llet r¡s ¡co dat se meenteli¡ke bezuin¡li me n ¡

lltaa ksteile n¿ì-worde n door w *aa rd nalr de I 
De exploitatle va n RLjo ¡s niet

lexoto¡tat¡eren¿eRuD.Ditheeftdirecteqerclæn lkostendekkend 
Dererkof8an¡sat¡evan

I voor de exoloitatie van de RUD. I 
RUD æl hieroo moeten worden aarEepast'

Bezuinigingen

gemeentes

lHet r¡s¡co is dat de RUD de eelererde onderl¡nqe I
1.. - lDeRuDb€taaldweldewrgædingwordenq¡d¡enstenn¡etkândoortecturerenomdatêr I

ldiscussieisoverdehoostevandefactuurofde lgeleverded¡enst 
maarontEnttn¡etd€

lkwâl¡teit En het selereide werk. lbilbehorende 
inkomsten'

Geen overeenstemmi
geleverde diensten

Kosten ontw¡kkel¡ng ICT

voorzien¡ngen

I Het r¡sico det de kosten va n de ontwikkeling w n I De exploitat¡e va n RUD ¡s niet

lnoodækelijke |CT-rcorz¡en¡ngen(voornamelilk lkostendekkend.Deorgan¡sat¡evanRtDäl
lsoftwareleroterlindanthansbesroot. lfr¡"roomoetenwordenaanseoast.

I I 
De ople¡dingskosten z¡in hoger da n begræt

I Het risico dat de kosten van b¡jscholing en ople¡d¡nE I en kunnen niet betaa ld wden uit de

I hoger ziln da n de begrote kosten. I reguliere exploitat¡e of ontw¡ kkelbegrot¡ng
I lu"n nuo.

B¡jschol¡ng

medewerkeß
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3.750,00

20.000,00

7.500,00

75.0ü),00

200.000,00

75.000,00

5%

10%

to%

Juridische procedure wordt opgestart door
een parti¡ d¡e de opdracht n¡et gegund

heeft eekreeen,

loestellen 
inkoon-en aanbested¡ngsbeleid, waartlij b¡j trote

I aâ nbestedingen gebruik wordt gemaa kt van de expertise van de
leastheer.

lnd¡en niet voldaðn wordt aan wet AVG kan

de Autorite¡t Persoonsgegevens forse

boetes opleggen.

lDe RUD d¡ent zorgvuld¡gte ziin ¡n de informat¡e d¡e zij veßtrekt. Over

lhet alçmeen zullen deelnerers ælf verantwoordel¡ik zijn voor het

lverstrekken van de gegevens. De RUD heeft zelfper 1 september 2018

leen 
functiona ris ægevensbescherming âangesteld. H¡j houdt toezicht

loo het naleven van de AvG b¡næn de RUD LN.

lcoede ziektewrzu¡mbegele¡d¡ng. Als ook b€palen hæ de werkæmers

lkan Uijwn functioneren binnen de ortanisatie en ewntueel apart

lb¡irerzekeren.

De exploitatie van RUD ¡s n¡et
kostendekkend. De werkorænisat¡e va n

RUD zal hierop moeten worden aangepast.

Het r¡s¡co dat de RUD fouten maakt ¡n een
aanbestedingsprocedure

De RUD LN en haer partners z¡jn dragers van
gegevens. Het risico bestaat dat b¡j het beheer vân

deze gegewns n¡et wordt voldoen aan de wet AVG.

Het ris¡co dât werknemers ¡n d¡enst b¡j de RUD

lantdur¡g z¡ek ofarbe¡dsongeschikt reken met
ñnanciële gevolten voor RUD inake het eigen r¡s¡co.

Fouten

¡anbested¡ngsprocedur
3

WetAVG

R¡s¡co langdurig
ziekteverzu¡m of
arbeidsongesch¡kthe¡d.

Toelicht¡ng bij de kolommen
1. Voorelkvander¡s¡co's¡seenkansbepaald.Hiervoorzijneenv¡if-t¿lklassesvastgesteld. Deklassenbestaanu¡tdeveruachtefreqüentieendaarmeeeenkanspercentage.

kons trequentie %

zeer klein 1x per 2ojaar 5%

klein Lx per lojaar l0%
gemiddeld lxpersjaar 20%
groot Lxperzjaar 50%

zeertroot 1x perjaar 10O%

M¡n. ingesch. fin. impact maximaal ¡ngeschatte financ¡ele impact gem. ingeschatte financ¡ele impact
0 20.000 10.000

20.000 50.000 3s.o00
50.000 100.000 7s.000

100.000 max¡maal 200.000

3. Voorelkwnderis¡co's¡sdoorvermen¡gvuldig¡ntvandekansmaðlfinanc¡ele¡mpacthetfinancieleris¡cobepaald.
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age 4 B¡jdrage per deelnemerJB

Tabel 22

Tota¡l vaste

Hieronder is de opbouw van de totale vaste bijdrage weergegeven:

Tabel 23

Ovcrhead:

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Mook en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Venlo
Venray

Weert
Provincie

€ 27.434

€ 25.547

€. 87.249

€. 34.7!5

€ 97.259

€ 78.rm9

€ t29.729

€ 22.WL

€ M.177

€ 97.337

€ 50.118

€ 134.961

€ 223,277

€ 136.781

€ 120.479

€ 79.737

€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€
€
€

€
€

-8.444

-7.888

-25.421

-10.875

-30.952

-25.115

-37.877

-6.301

-13.456

-31.161

-15.540

-43.1t2
-72.447

-42.05L

-38.211

€ 18.991

€ 17.659

€ 55.829

€ 23.839

€ 66.307

€ 53.294

€ 91.852

€ 15.700

€ 30.722

€ 66.176

€ v.578
€ 91.848

€ 150.830

€ 94.730

€ 82.267

€ 79.737

Iotaal € 1.383.210 € -rt08.851 € 974.359

Deelnemers

Begroot

2018

Terugbetaling Realisatie

2018 20L8

Beesel
Bergen
Echt-Susteren
Gennep
Horst aan de Maas
Leudal
Maasgouw
Mook en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Venlo
Venray

Weert
Provincie

1 3.388

13.090

31.943

17.085

41.675

36.140

23.757

7.755

16.793

43.316

20.686
57.010

100.371

43.291

49.100

2,æ%
2,y%
6,20%
3,31%
8,æ%
7,O1%

4,61%
7,5O%

3,26%
8,AU/o

4,OtYo

rL,06%
t9,47%
8,4U/"

9,53yo

€ 18.322

€ t7.9L4
€ 43.7t5
€ 23.381

€ 57.033

€ 49.459

€ 32.512
€ 10.613

€ 22.982
€ 59.279
€ 28.309
€ 78.020

€ 137.361

€ 59.245

€ 67.195

€ 79.737

-5.653
-5.527

-13.¿t88

-7.2t4
-77.597
-15.260

-10.031
-3.275
-7.O91

-18.290
-8.735

-24.O73
-42.382
-18.280

-20.733

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

39.436

34.198
22.ßt
7.338

15.891
¡10.989

19.575

53.947

94.979
¿m.965

46.62
79.737

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€

72.669
12.387

30.227

76.t67

Totaal 515.400 1:ûú/o € 785.077 € -277.629 €.567.M8

lnwoners per Begroot

t-t-2OL6 Verhouding 2018

Terugbetaling Realisatie

mtB 2018Deelnemerc
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Tabel 24

Milieubeheer: ondcrhoud

Tabel 25

Milieubeheer:

ur en onvoonlen

nheid Roermond

-1.830

-L.789

-4.366

-2.335

-5.696

-4sN
-3.247

-1.060

-2.295

-5.921

-2.827

-7.792

-L3.7t9
-5.977

-6.771

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€

€

€
€

€ r.4L7

€ 1.385

€ 3.381

€ 1.808

€. 4.4L1

€ 3.825

€ 2.515

€. 82L

€. 1.777

€ 4.585

€ 2.190

€ 6.034

€ to.624
€ 4.582

€ 5.197

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Mook en Middelaar
Nederweert
Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Venlo
Venray

Weert
Provincie

1 3.388

13.090

31.943

17.085

41.675

36.140

23.757

7.755

16.793

43.316

20.686

57.010

100.371

43.291

49.100

2,6t/o
2,gyo
6,2V/o

3,3lo/o

8,09/o

7,OIYI

4,6tyo

I,sÚ/o

3,26%

8,AU/o

4,ÙLYo

1r,06%

19,47Yo

8,4ry/o

9,53yo

3.247

3.175

7.747

4.r44
LO.tO7

8.765

5.762

1.881

4.O73

10.505

5.017

L3.827

24.v3
10.499

11.908

€

€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

fotaal 5U.rmo LWo € 125.000 c. -7a.M7 € 54.553

lnwoners per Begroot
t-t-2016 Verhouding 2018

Terugbetaling Realisatie

2018 2018Deelnemers

Beesel

Bergen

Echt-Susteren

Gennep

Horst aan de Maas

Leudal

Maasgouw

Mook en Middelaar
Nederweert

Peel en Maas

Roerdalen

Roermond

Venlo
Venray

Weert
Provincie

17.831

10.613

140.521

24.623

142.220

91.275

456.801

36.510

75.567

129.059

73.869

208.872

303.543

331.563

199.956

o,80%

O,47Y"

6,27Yo

t,tv/o
6,yyo
4,O7%

20,37%

!,630/o

3,37%

5,75%

3,29%

9,3Lyo

L3,53%

L4,78Yo

8,92yo

o,ú%

3.477

2.069

27.398

4.801

27.734

L7.797

89.066

7.ILg
t4.734

25.1æ

14.¿103

N.725
59.184

il.æ7
38.987

€
€
€
€
€
€

€

€

€

€
€
€
€
€
€
€

-961

-57r
-7.567

-r.326
-7.659

-4.9L6

-24.599

-1.966

-4.069

-6.950

-3.978

-LL.247

-16.346

-L7.854

-10.768

€
€
€
€
€
€

€

€

€
€
€
€
€
€
€
€

2.516

L.498

19.832

3.475

12.88L

æ.468
5.152

10.665

t8.214

70.425

29.478

42.839

46.793

28.2I9

€
€
€
€
€
€
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

20.o7t

€ -120.776 € 316.s2sTotaal 2.242.823 tWo € 437.30t

lntegratie-

uitkeringWH Begroot

2OL4 Verhouding 2018

Terugbetaling Realisatie

2018 2018Deelnemers
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Tabel 26

6,67%

6,67%

6,67yo

6,67%

6,67%

6,tõ7%

6,67%

6,6796

6,67/ø

6,67y6

6,67Y6

6,67%

6¡67Yo

6,67%
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Bijlage 5 Berekening kengetallen

De wijze waarop de kengetallen worden berekend is in de ministeriele regeling van juni
201.5 vastgelegd.

Netto schuldouote:
De netto schuldquote geeft de verhouding van de schuldenlast van de RUD ten opzichte
van de eigen middelen weer.

Tabel 27

De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen
op de exploitatie. De RUD heeft geen opgenomen leningen en een positief eigen vermogen

De netto schuldquote is dan ook negatief.

Solva biliteitsratio:
Het solvabilite¡tsratio betreft het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal.

Tabel 28
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Dit kengetalgeeft inzicht in de mate waarin de RUD in staat is aan haar financiële
verplichtingen te voldoen. De RUD heeft een solvabiliteitsratio van t9,57%.

Structu rele exploitatieruimte:
Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht een voorwaarde is

voor het toepassen van repressief toezicht. D¡t betekent dat structurele lasten inclusief
structurele toevoegingen aan bestemmingsreserves maximaal gelijk zijn aan de structurele
baten inclusief onttrekkingen aan bestemmingsrescrves.

Tabel 29
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