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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 29 november 2018 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  mevrouw M. Pennarts (voorzitter)  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   mevrouw M. de Koning-Van Ginkel 
Gemeente Bunschoten  de heer B. Koops 
Gemeente Eemnes  de heer J. van Katwijk 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden  
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  
Gemeente Nieuwegein  Mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  de heer V. Everhardt 
Gemeente Woudenberg  de heer P. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller  de heer M. van Bockel 
Programmamanager  mevrouw M. Veenhuizen 
Secretariaat  mevrouw N. van Ouwerkerk 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededelingen: 
Mevrouw Schouten en de heer Van Katwijk hebben zich afgemeld. Tijdens de vergadering meldt de heer Van 
Beurden zich af. 
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 15 oktober 2018 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 15 oktober 2018 worden vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 
AP 3.3 Overdracht asbesttaken: De heer Everhardt wil benadrukken dat de gemeente Utrecht in 2020 niet gelijk 
mee doet met de asbesttaken. Na de formatie wil de gemeente Utrecht hierover wel het goede gesprek met de 
RUD Utrecht voeren. 
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Tweede Bestuursrapportage 2018 
De heer Van Bockel bespreekt naast de tweede bestuursrapportage 2018 ook de productiecijfers. Er zijn 2 
begrotingswijzigingen. De RUD Utrecht heeft meer geld uitgegeven aan bedrijfsvoering, met name aan ICT en 
inhuur. Dit wordt veroorzaakt door de snelle ontwikkelingen bij VTH 3.0 en een langdurig zieke medewerker. De 
productie loopt iets achter maar in de maand december verwachten we dit in te halen i.v.m. de 
vuurwerkcontroles. Een aandachtspunt is Handhaving Bedrijven. Met name op de planning van de 
bedrijfsbezoeken willen we volgend jaar beter sturen. De verwachting is dat we aan het einde van het jaar 
positief eindigen. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de Tweede Bestuursrapportage 2018 vast; 
2. stelt de derde begrotingswijziging 2018 vast. 

 
3.2 – VTH 3.0 in 2018 
Mevrouw Veenhuizen geeft een presentatie over VTH 3.0.  De heer Everhardt vraagt wat de efficiency is? De heer 
Spelt antwoord dat de efficiency zit op kwaliteit en niet zozeer op de kosten. Je hebt bijvoorbeeld een duidelijker 
beeld van bedrijven die in een bedrijven verzamelpand zitten. Hierdoor kan een bedrijven verzamelpand ineens 
risicovol worden. Het is geen terugverdienmodel maar we kunnen op een betere manier handhaven.  
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3.3 – Ontwerp Kadernota 2020 
De heer Van Dalen vindt de onderbouwing voor de 7 ton ontwikkelbudget nog onvoldoende. Mevrouw Treep is 
het hier mee eens en wil graag financieel adviseurs laten aansluiten bij de bestuursgroep. De heer Everhardt 
heeft behoefte aan discussie waar de meerwaarde van het ontwikkelbudget voor de gemeente Utrecht ligt. De 
heer Jungen wil benadrukken dat de RUD geen beleid maakt maar we willen de gemeenten wel helpen om beter 
beleid te maken door meer informatie te leveren. De heer Everhardt wil dit graag duidelijker terug zien komen. 
Mevrouw De Koning deelt mee dat de gemeente Baarn tevreden is over de kadernota. Het ontwikkelbudget moet 
wel beter onderbouwd worden. De heer De Kruif deelt mee dat de gemeente Woudenberg het ontwikkelbudget 
wil steunen maar het moet wel beter onderbouwd worden. De accounthouders bij de gemeente Woudenberg zijn 
te weinig betrokken bij de totstandkoming van de kadernota. Hierin wil hij graag bij de kadernota 2021 
verandering zien. De heer Koops wil duidelijker terug zien of ontwikkelbudget wordt gebruikt voor optimalisering 
of uitbreiding. Daarnaast ziet hij graag dat de financieel adviseurs voortaan meer worden betrokken bij de 
kadernota en de begroting. De heer Spelt is van mening dat de financieels adviseurs niet betrokken moeten 
worden bij de kadernota omdat dit echt gaat om de inhoud en de kwaliteit. De heer Spelt wil dat de RUD Utrecht 
een organisatie wordt die kennis heeft en voor gaat in de ontwikkeling en dan is de 7 ton ontwikkelbudget niet 
tot op de detail te onderbouwen. De heer Everhardt deelt mee dat hij het momenteel bestuurlijk niet kan dragen. 
In de aanbiedingsbrief moet goed worden aangeven dat het geen beleid is maar dat we er als gemeente Utrecht 
voordeel bij hebben. De heer Van Bockel deelt mee dat we er voor kunnen kiezen om het ontwikkelbudget te 
beschrijven maar het bedrag niet op te nemen in de kadernota. Het bedrag komt terug in de begroting. Mevrouw 
Pennarts is het niet eens met het voorstel. Ze stelt voor om te werken met een bandbreedte. Het bestuur is het 
eens met dit voorstel. De 7 ton wordt uit de kadernota gehaald en er komt een bandbreedte met indicatie en 
duidelijke uitleg waarvoor het is. De heer Everhardt vult aan dat er benadrukt wordt dat de RUD Utrecht geen 
beleid gaat maken. Mevrouw Pennarts maakt nog de opmerking dat het voor de Provincie niet reëel is dat zij 
60% van het ontwikkelbudget financieren. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur:  

1. stelt de ontwerp kadernota 2020 vast; 
2. stelt een bestuursgroep samen, bestaande uit enkele leden van het AB, DB, de regievoerders en 

(eventueel) financiële adviseurs ten behoeve van een verdeelsleutel voor het ontwikkelbudget; 
3. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2020.  
 

3.4 – Jaarcyclusplanning 2019 
De heer Jungen deelt mee dat de jaarcyclusplanning 2019 wordt aangepast. Er komt een regievoerdersoverleg 
voor het Dagelijks Bestuur. Voorafgaand hieraan komt er een gesprek tussen het bestuur en de regievoerders. De 
heer Jungen gaat zich hier actief voor inzetten. Mevrouw de Koning deelt mee dat er 3 data zijn waarop het 
Algemeen Bestuur RUD Utrecht tegelijkertijd vergadert met het bestuur van de GGD. De heer Everhardt is hier de 
voorzitter van. De RUD Utrecht past de vergaderplanning, waar mogelijk, aan. Mevrouw de Koning vraagt of de 
vergaderplanning voortaan eerder kan worden aangeleverd. 
 
4 - Ter kennisname 
4.1 – Aanpassing gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 
Wordt ter kennisname aangenomen. 
 
4.2 – Normenkader en rechtmatigheidscontrole 2018 
Wordt ter kennisname aangenomen. 
 
5 - Stand van zaken 
• Organisatieontwikkeling 
Mevrouw Veenhuizen geeft de stand van zaken asbesttaken. 
• Productiecijfers 
Besproken bij agendapunt 3.1. 
• Asbest 
Er komt een opdrachtformulering richting de RUD waarbij we verschillende opties gaan uitwerken. 
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De heer Everhardt vraagt het bestuur de volgende AB vergadering inhoudelijk met elkaar kan discussie over de 
ontwikkeling bij de RUD Utrecht. Mevrouw Pennarts vindt dit een goed idee en wil het onderwerp regelmatig 
terug laten komen op de agenda. 
 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid. 
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Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 
Nummer Actiepunt Actiepunt-

houder 
Streefdatum 

AB180706.01 VTH 3.0 regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV Maart 2019 
AB180706.02 Voorstel andere invulling post onvoorzien in begroting MvB 29-03-19 
AB180706.03 Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure PV 3e kwart. 2019 
AB180706.05 Asbesttaken regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV 2019 
AB181129.03 De discussie voeren over de ontwikkeling bij de RUD Utrecht PV Maart 2019 
AB181129.03 Aanpassen jaarcyclusplanning PV Dec. 2018 
AB181129.03 Aanpassen aanbiedingsbrief kadernota MvB z.s.m. 

 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer 
 

Onderwerp Wie 

Maart 2019 Stand van zaken overdracht Vijfheerenlanden WvdB 
Maart 2019 Vaststelling definitieve kadernota 2020  MvB 
Maart 2019 Jaarstukken 2018 MvB 
Maart 2019 Jaarverslag 2018 MvB 
Maart 2019 Ontwerp Begroting 2020 MvB 
Juli 2019 Wensen aanpassing GR PV 
Juli 2019 Wijziging samenstelling Dagelijks Bestuur en voorstel Voorzitter DB en AB PV 
Juli 2019 Vaststelling Begroting 2020 MvB 
Juli 2019 Eerste bestuursrapportage  MvB 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
29 november 2018 

 
Nr Besluit 
BO3.1 Het Algemeen Bestuur: 

1. stelt de Tweede Bestuursrapportage 2018 vast; 
2. stelt de derde begrotingswijziging 2018 vast. 

 
B03.3 Het Algemeen Bestuur:  

1. stelt de ontwerp kadernota 2020 vast; 
2. stelt een bestuursgroep samen, bestaande uit enkele leden van het AB, DB, de regievoerders 

en (eventueel) financiële adviseurs ten behoeve van een verdeelsleutel voor het 
ontwikkelbudget; 

3. start een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2020.  
 

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


