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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 19 december 2017 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  mevrouw M. Pennarts (voorzitter)  
Gemeente Amersfoort   de heer M. Tigelaar 
Gemeente Baarn   mevrouw M. de Koning-Van Ginkel 
Gemeente Bunschoten  de heer M Nagel 
Gemeente Eemnes  de heer N. Rood 
Gemeente Houten  de heer M. van Liere 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden  
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  
Gemeente Nieuwegein  de heer P. Snoeren 
Gemeente Soest  mevrouw J. Pijnenborg 
Gemeente Utrecht  mevrouw L. van Hooijdonk 
Gemeente Woudenberg  de heer G.A. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller  de heer M. van Bockel 
Secretariaat 
 

 Mevrouw. J. Thomas  
 
 

   
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededelingen:  
De heer Jungen blikt terug op de vorige AB vergadering. Tijdens deze vergadering zijn er veel terechte 
opmerkingen gemaakt over het proces en het contact met de ambtenaren. Ook is er de afgelopen weken veel tijd 
geïnvesteerd in de relatie met onder andere de Regievoerders. Dit contact heeft geresulteerd in twee stukken, in 
deze stukken is de ambitie naar voren gehaald en de manier waarop de extra investering terug wordt verdiend.  
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 30 november 2017 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 30 november 2017 worden 
vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Ontwerp 1e begrotingswijziging 2018 
De heer Van Bockel verzorgt een presentatie. De inhoud van deze presentatie is ook met de Regievoerders en de 
financiële werkgroep gedeeld. Eventuele aanvullingen zijn in de definitieve presentatie verwerkt. 
 
De heer Rood vraagt zich af of de efficiencywinst die geboekt staat in de begroting vooral door ICT wordt 
terugverdiend. Naar zijn mening is vooral bij de inrichting van de architectuur winst te boeken. De heer Van 
Bockel geeft aan dat de combinatie tussen VTH 3.0 en ICT de winst moet gaan opleveren. De heer Jungen geeft 
aan dat de architectuur gezamenlijk met de ODRU wordt opgepakt, dit is reeds van start gegaan. Wanneer hier 
meer duidelijkheid over is, zal dit onderwerp worden geagendeerd.  
 
Mevrouw Van Hooijdonk geeft aan dat het lastig is om geld te vragen zonder een goed verhaal. Wanneer de stad 
en de economie groeit en daardoor de wet meer vraagt is dit makkelijker. Vanuit de gemeente Utrecht nemen wij 
het basis pakket af. Het wordt lastig uit te leggen wanneer er extra geld moet komen terwijl Utrecht geen extra 
taken afneemt. Hiervoor is een goede motivatie nodig, ook moeten dit soort vragen niet te vaak komen. 
 



 
Datum: 19 december 2017 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 2 van 3 

De heer Van Beurden geeft aan het dat het belangrijk is om aan de voorkant scherp te zijn. Basis op orde en ICT 
zijn altijd lastige onderwerpen. Het straalt vertrouwen uit als er in de rapportage wordt opgenomen dat de RUD 
Utrecht de extra investering zelf zal terugverdienen.  
 
Mevrouw Pijnenborg geeft aan dat de wens van het AB is om consequent een verhaal te houden en alles 
bespreekbaar te maken. Wanneer er problemen zijn en er geld nodig is, moet dat besproken kunnen worden. 
Ook is het belangrijk om met elkaar de afspraak te maken op welke manier er gerapporteerd wordt. Hoe gaan we 
meer regie hebben naar elkaar en de raden toe. Verwacht dat raad kritisch zal zijn, hoe realistisch is de efficiency 
winst. De gemeente Soest zal een zienswijze indienen om de efficiencykorting verder uit te werken richting de 
begroting. Is het mogelijk om in komende maanden meer onderbouwing aan te geven? De heer Van Bockel geeft 
aan dat het mogelijk is om het scherper neer te zetten. Omvang is 6% en we hebben 4 jaar de tijd.  
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van de voorgestelde ontwerp 1e begrotingswijziging 2018: 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp 1e begrotingswijziging.  

 
3.2 – Ontwerp Kadernota 2019 

 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur:  

1. neemt kennis van de ontwerp kadernota 2019; 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2019. 

 
4 - Ter kennisname 
Geen.  
 
5 - Stand van zaken 
Stand van zaken organisatie 
Hugo Jungen vertelt over de uitkomsten van het reeds afgenomen Medewerkerstevredenheidonderzoek. De RUD 
Utrecht is genomineerd door Effectory in de categorie Openbaar Bestuur en Veiligheid overig. De winnaar wordt 
op dinsdag 6 februari 2018 bekend gemaakt. Alle plus en verbeterpunten die uit het MTO naar voren zijn 
gekomen worden meegenomen in de organisatieontwikkeling. Donderdag wordt de organisatieontwikkeling 
besproken met de ondernemingsraad, vervolgens gaat het plan voor inspraak naar de medewerkers.  
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De voorzitter bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.  
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
19 december 2017 

 
Nr Besluit 
BO3.1 Het Algemeen Bestuur: 

1. neemt kennis van de voorgestelde ontwerp 1e begrotingswijziging 2018: 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp 1e begrotingswijziging.  

 
BO3.2 Het Algemeen Bestuur:  

1. neemt kennis van de ontwerp kadernota 2019; 
2. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2019. 

 
 
VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
   
 
 
 
 
 
M. Pennarts  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 
 
 
 

 
 
 
 
 


