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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 3 oktober 2019 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  de heer R. Strijk  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   mevrouw J. Vissers 
Gemeente Bunschoten  de heer B. Koops 
Gemeente Eemnes  de heer T. Reijn 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden  
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt (vice-voorzitter) 
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 
Secretariaat  mevrouw J. Thomas 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De vice-voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededelingen: 

• De heer B. Koops, de heer T. Reijn, mevr. A. Treep, dhr. V. Everhardt en de heer P. de Kruif hebben zich 
met bericht afgemeld voor het Algemeen Bestuur van 3 oktober 2019.  

 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 3 juli 2019 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 3 juli 2019 worden vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.0 - Stand van zaken traject Kleur bekennen en Onderzoek Berenschot 
Mevrouw Veenhuizen geeft een toelichting over de stand van zaken betreft het traject kleur bekennen. De 
meeste gesprekken zijn inmiddels gevoerd en over het algemeen verschillen de afspraken en uitkomsten van 
deze gesprekken niet veel van elkaar. Verwacht wordt dan ook dat er met elkaar een goede richting gekozen kan 
worden. 
 
De heer Jungen wil graag met het Algemeen Bestuur in januari een dagdeel de uitkomsten van het traject en het 
concept bespreken. Het secretariaat zal deze week contact opnemen om deze afspraak in te plannen. 
  
De heer Van Beurden geeft aan dat het belangrijk is om hier langer de tijd voor te nemen zodat rondom de 
kadernota alle zaken bij elkaar komen.  
Mevrouw Schouten merkt op dat het een best pakket aan verschillende taken is en dat niet alles aan elkaar te 
plakken is. Naast dat het bestuurlijk wordt besproken geeft ze aan ook graag ambtelijk hierbij te betrekken. 
 
De heer Strijk geeft aan dat hij momenteel nog bezig is met inwerken en dat hij nu voor het eerst bij een 
omgevingsdienst betrokken is. Het rapport dat wordt gemaakt door Berenschot is gezamenlijk met de gemeente 
Utrecht en voor ons zelf bedoeld. Het rapport kan helpen met positie bepalen. Het rapport wordt gedeeld, ook 
ambtelijk.  
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De heer Van Bockel geeft aan dat het verhaal aansluit bij zijn beeld. Afgelopen zomer heeft Berenschot heel veel 
documenten opgevraagd en Hij geeft als advies mee om wanneer er weer dit soort onderzoeken plaats gaan 
vinden dat het fijn is om dit aan de voorkant af te stemmen zodat er niet onverwachts dit soort aanvragen 
komen.  
 
De heer Van Dalen hecht veel belang aan een transparante opstelling van de gemeente Utrecht en de Provincie. 
Het is een mooi moment om beide onderzoeken bij elkaar te leggen. Mevrouw Schouten vraagt of een soort gelijk 
onderzoek wordt gedaan bij de ODRU. De heer Strijk geeft aan dat hier door Provinciale Staten niet om is 
gevraagd.  
 
De heer Strijk wil het rapport Berenschot ter kennisname inbrengen voor discussie en dat het gezien moet 
worden als ‘bouwsteen’. 
 
 
3.1 - Beantwoording zienswijzen en definitieve eerste Bestuursrapportage 2019 
De heer van Bockel geeft aan geen inhoudelijke zienswijzen ontvangen te hebben. Wel wordt soms een 
zienswijze ingediend op onderdelen waar geen zienswijzeprocedure op van toepassing is. Hij vraagt hier scherp 
op te blijven zodat er geen onnodige vragen en antwoorden uitgewisseld hoeven te worden. 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om de eerste Bestuursrapportage 2019 vast te stellen. 
 
3.2 - Herijken PDC en kentallen 2020 
De heer Van Bockel geeft aan dat in 2018 de PDC is vastgesteld. Tijdens het oefenjaar in 2017 is ons al 
opgevallen dat het moeilijk was om bepaalde kentallen vast te stellen. Dit jaar (2019) hebben we de PDC 
geëvalueerd, dan zie je dat er afwijkingen zijn. Hierdoor is 21% van de kentallen aangepast. Dit heeft er voor 
gezorgd dat de gemeente gemiddeld gezien minder kosten hebben. Mevrouw Veenhuizen merkt hierbij op dat het 
straks mogelijk is dat naast op output ook op outcome gezocht kan worden.  
 
De heer Van Bockel geeft verder nog aan dat er twee nieuwe producten zijn toegevoegd maar dat het lastig is 
om daar nu al kentallen aan te hangen. Deze producten worden dan ook als dienst toegevoegd en hier zal 
volgend jaar een kental aan worden gehangen. 
  
Het Algemeen Bestuur vindt het een goed voorstel en deze aanpassing gaat doorgevoerd worden. 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de analyse en evaluatie van de kentallen; 
2. de Producten en dienstencatalogus versie 2.6 vast te stellen.  

 
 
3.3 - Regionaal asbestbeleid 
 
Mevrouw Schouten vraagt zich af of dit stuk ook wordt afgestemd met de inspectie. Mevrouw Veenhuizen geeft 
aan dat het stuk is afgestemd met de GGD, niet met de arbeidsinspectie.  
 
De heer Spelt merkt op dat het belangrijk is dat de arbeidsinspectie hun rol oppakt.  
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van het regionale VTH asbestbeleid RUD Utrecht en deze in de eigen besturen vast te 
stellen; 

2. in het werkproces op te nemen dat bij een incomplete asbestmelding de aanvrager in de gelegenheid 
wordt gesteld deze aan te vullen, en deze niet meteen ‘niet-ontvankelijk’ te verklaren.  

 
 
3.4 - Jaarcyclusplanning 2020 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om het nieuwe schema voor vergaderingen voor 2020 vast te stellen. 
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3.5 - Voorstel voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur 
 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. het DB-lid Gerrit Spelt als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan te wijzen;  
2. het DB-lid Eric van Beurden als vice-voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan te wijzen;  
3. kennis te nemen van de portefeuilleverdeling en het bestuurlijke accounthouderschap van het Dagelijks 

Bestuur.  
 
4 - Ter kennisname 

- Geen wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Vanuit de deelnemers en het RVO is gevraagd om voor het onttrekking van bestemmingsreserve in de toekomst 
geen zienswijze procedure meer te volgen. De RUD is voorstander van dit idee maar het komende jaar gaat de 
Wet gemeenschappelijke regelingen veranderen, zodat er ook op andere onderdelen het een en ander in onze GR 
aangepast moet worden. Dit is nu formeel nog niet rond, maar twee keer kort achter elkaar de GR aanpassen is 
niet wenselijk. Samen met het RVO zal gekeken worden of er praktisch omgegaan kan worden met de zienswijze 
procedure voor onttrekking bestemmingsreserve. 
 
De heer Van Bockel: We hadden ook nog enkele andere wensen en zijn hiervoor langs geweest bij het RVO en de 
werkgroep Financiën, maar op dat niveau kwam er onvoldoende steun. Wel graag na kleur bekennen opnieuw 
bekijken hoe we hiermee omgaan. Dan kijken of we alsnog voldoende steun kunnen vinden.  
 
 
5 - Stand van zaken 
Actualiteiten: 
 
Kennisestafette: De heer Van Beurden geeft aan dat er tijdens de kennisestafette een goede sfeer hing en dat 
alle onderwerpen goed werken gebracht.  
 
De heer Jungen geeft aan dat er bij de ODRU gesprekken gevoerd worden voor het werven van een nieuwe 
directeur.  

 
 

 
6 - Rondvraag en sluiting 
 
Mevrouw Schouten vraagt hoe het traject samenwerking RUD/ODRU door Kokx de Voogd loopt? De heer Jungen 
geeft aan dat we op diverse terreinen willen gaan samenwerken en dat er vanuit de inhoud gekeken wordt waar 
specifieke afspraken over gemaakt moeten worden.  
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Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 

Nummer Actiepunt Actiepunt-
houder 

Streefdatum 

AB180706.03 Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure PV 2e kwart. 2020 
AB190328.03 Verkennend gesprek gemeente Utrecht/RUD Utrecht taken 

omgevingswet Bodem 
PV/HJ z.s.m. 

AB190328.03 Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. 
omgevingswet Bodem 

PV Wanneer 
bekend 

AB190328.03 Extra AB inplannen om de (eventuele) samenwerking met de 
gemeente Utrecht te bespreken 

PV 2e/3e kwart. 
2019 

 
 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer  Onderwerp Wie 
5 december 
2019 

Ontwerp Kadernota 2021 MV/MvB 

5 december 
2019 

Tweede Bestuursrapportage 2019 MvB 

5 december 
2019 

Bespreken onderwerpen voor evaluatie outputfinanciering MvB 

27 maart 
2020 

Vaststellen Kadernota 2021 MvB 

27 maart 
2020 

Vaststellen Jaarrekening 2019 MvB 

27 maart 
2020 

Vaststellen jaarverslag 2019 MvB 

27 maart 
2020 

Ontwerp begroting 2021 MvB 

3 juli 2020 Eerste bestuursrapportage 2020 MvB 
3 juli 2020 Vaststellen begroting 2021 MvB 
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
3 oktober 2019 

 
Nr Besluit 
B03.1 Het Algemeen Bestuur besluit om de eerste Bestuursrapportage 2019 vast te stellen. 

 
B03.2 Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de analyse en evaluatie van de kentallen; 
2. de Producten en dienstencatalogus versie 2.6 vast te stellen. 

 
B03.3 Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van het regionale VTH asbestbeleid RUD Utrecht en deze in de eigen besturen 
vast te stellen; 

2. in het werkproces op te nemen dat bij een incomplete asbestmelding de aanvrager in de 
gelegenheid wordt gesteld deze aan te vullen, en deze niet meteen ‘niet-ontvankelijk’ te 
verklaren. 
 

B03.4 Het Algemeen Bestuur besluit om het nieuwe schema voor vergaderingen voor 2020 vast te stellen. 
 

B03.5 Het Algemeen Bestuur besluit om:  
1. het DB-lid Gerrit Spelt als voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan te wijzen;  
2. het DB-lid Eric van Beurden als vice-voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur aan te 

wijzen; 
3. kennis te nemen van de portefeuilleverdeling en het bestuurlijke accounthouderschap van het 

Dagelijks Bestuur. 
 

 
VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
   
 
 
 
 
 
G.J.  Spelt  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 
 

 


