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In juni l. heeft de raad besluiten genomen omtrent de Begrotingen 2023 van de 

6245 EL Eijsden 

Gemeenschappelijke regelingen en een motie aangenomen over de implementatie van 

de wijzigingen van de Gemeenschappelijke regelingen. 

Postadres: 

> 10 _ Zienswijzen gemeenschappelijke regelingen 

Omtrent de Begrotingen 2023 van de Gemeenschappelijke regelingen heeft de raad 

6269 ZG Margraten 

besloten: 

e _ In te stemmen met de conceptbegrotingen van Rd4, Gegevenshuis, GGD Zuid- 

tel: 14043 Limburg, Omnibuzz en Veiligheidsregio Zuid-Limburg. 

of: +31 (0M3 458 8488 e  Zienswijze in te dienen dat niet wordt ingestemd met de conceptbegrotingen van 

fax: +31 1043 458 8400 BsGW, RUD en GGD Jeugdgezondheidszorg. 

meesssen m n de bijlagen treft u de reacties op onze zienswijzen aan van de volgende 

vewerdenmareennì _ Gemeenschappelijke regelingen: 

e BsGW, bijlage 1 

IBAN BNG °  RUD, bijlage 2 

NLAGBNGHO285148680 * _ GGD Zuid-Limburg, bijlage 3. 

De reacties hebben eerder in uw postbox raad in Ibabs gestaan. De conclusie is dat geen 

van de zienswijze tot resultaat (= wijziging van de concept begroting) heeft geleid, maar 

wel tot nadere onderbouwing van in de begroting gemaakte keuzes. Ook zal de RUD met 

de gemeente in overleg gaan over het naar MBA (Milieu Belastende Activiteit) aantal om 

te zetten inrichtingen. 

BIC: BNGHNL2G 

  
Motie ODE Wijziging Gemeenschappelijke regelingen 

In dezelfde raadsvergadering is een motie aangenomen waarin gevraagd wordt bij de 

Gemeenschappelijke Regelingen te informeren hoe zij omgaan met de wettelijke 

verplichte aanpassingen in de regelingen. 

ü- Advocatenbureau Boels Zanders is in opdracht van 16 gemeenschappelijke regelingen 
: belast met de voorbereiding van deze aanpassingen. Niet voor alle GR'en, maar wel voor 

dittaslee de GR'en waar wij aan deeinemen. Onze GR'en zijn allemaal college-GR'en, dat 

betekent dat de GR'en straks aan de colleges vragen in te stemmen met deze 

wijzigingen. Alvorens de colleges dat doen vraagt het college aan de raad om 

toestemming te mogen instemmen met de wijzigingen. 
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BLOESEM VAN HET ZUIDEN 

Boels Zanders is het traject inmiddels gestart. Om de raad kennis te laten nemen van de 

inhoud en strekking van het gezamenlijke traject nodigt Boels Zanders u graag uit voor 

een informatiebijeenkomst. 

Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 1 februari a.s. vanaf 19.00 uur in het 

gemeentehuis van Sittard-Geleen. 

  

De inhoud en strekking van het gezamenlijke traject wordt toegelicht. Tevens wordt u 

geïnformeerd over de nieuwe instrumenten die de wetswijziging met zich meebrengt en 

de wijze waarop die nieuwe instrumenten vertaald kunnen worden in de teksten van de 

deelnemende gemeenschappelijke regelingen. Deze bijeenkomst vormt hét moment bij 

uitstek om mee te denken over het gezamenlijke traject en om uw visie op de nieuwe 

instrumenten te geven. Pas na deze bijeenkomst worden de concrete 

wijzigingsvoorstellen opgesteld. 

Verder op in het voorjaar zal een tweede bijeenkomst plaatsvinden over de concrete 

voorstellen. Omdat iedere regeling net even anders is dan een andere 

gemeenschappelijke regeling, zal de raad straks per regeling gevraagd worden het 

college toestemming te geven om in te stemmen met de wijzigingen. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 

De gemeentesecretaris, _ De burgemeester, 

Drs. M.A.G. Gerits Drs. G.J.M. Cox 
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