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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 5 december 2019 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  de heer R. Strijk  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   mevrouw J. Vissers 
Gemeente Bunschoten  de heer W. de Jong 
Gemeente Eemnes  de heer T. Reijn 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  de heer E. van Beurden (vice voorzitter) 
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  (voorzitter) 
Gemeente Nieuwegein  mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  Mevrouw L. Voortman 
Gemeente Woudenberg  de heer P. de Kruif  
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller 
Financiën 

 
 

de heer M. van Bockel 
de heer S. Witteveen 

Secretariaat  mevrouw N. van Ouwerkerk 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededelingen 
Afmeldingen: mevrouw Voortman en de heer Reijn hebben zich afgemeld voor de vergadering.  
Tijdelijke benoeming AB-lid gemeente Utrecht: mevrouw Voortman wordt tijdelijk lid van het AB wegens het vertrek 
van de heer Everhardt. 
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 3 oktober 2019 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 3 oktober 2019 worden vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Onderzoek Berenschot 
De heer Strijk licht het rapport Berenschot toe. De RUD Utrecht is een jonge organisatie die voornamelijk 
medewerkers heeft die overgekomen zijn uit de organisaties met een hoog leeftijdsgemiddelde. De basistaken 
worden goed uitgevoerd maar als het om meer complexe zaken gaat dan is er niet voldoende kennis aanwezig. 
De Provincie Utrecht heeft wel behoefte aan medewerkers die complexe zaken kunnen oppakken en bestuurlijke 
sensitiviteit hebben. De deelnemers kijken daarnaast te weinig als eigenaar naar de RUD Utrecht. Daarnaast 
geven de deelnemers teveel maatwerkopdrachten en dit vraagt veel van de organisatie. Er moet voor de 
toekomst gekeken worden of bepaalde werkzaamheden structureel ingericht kunnen worden. Het voorstel aan de 
Staten wordt om een fusie met de ODRU voorlopig uit te stellen. 
De heer De Kruif wil de gezamenlijk benadrukken. Het rapport is voornamelijk gericht op de Provincie Utrecht en 
de gemeente Utrecht terwijl de gezamenlijkheid de RUD Utrecht krachtig maakt. De heer De Kruif mist wel de 
samenwerking met de ODRU. Mevrouw Schouten sluit zich hier bij aan. Daarnaast is ze benieuwd hoe de 
organisatie hier in staat want het lijkt alsof er een grote transitie nodig is.  
De heer Kraanen is van mening dat het woord ‘fusie’ te stellig staat. We hebben het meer over samenwerken met 
de ODRU. De heer Spelt deelt mee dat het klopt dat het rapport alleen over de Provincie Utrecht en de gemeente 
Utrecht gaat want zij zijn de opdrachtgever en niet de RUD Utrecht. De heer Van Dalen deelt mee dat een fusie 
nog niet de oplossing is. 



 
Datum: 5 december 2019 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 2 van 5 

De heer Jungen deelt mee dat het rapport Berenschot een goede basis is voor het traject Kleur bekennen. De 
basis van de organisatie is goed op orde maar we zien ook de ontwikkelopdracht die er ligt. Mevrouw Schouten 
vraagt hoe de gemeente Utrecht in dit traject staat. De heer Spelt deelt mee dat mevrouw Voortman heeft laten 
weten dat ze vertrouwen hebben in het traject Kleur bekennen en de toekomst.  
 
3.2 – Tweede Bestuursrapportage 2019 
De heer Witteveen licht de Tweede Bestuursrapportage 2019 toe. We voorzien een positief resultaat aan het 
einde van het jaar met als voornaamste redenen:  
Minder afschrijvingslasten 
Door het uitstellen van investeringen in kantoorautomatisering in afwachting van de aanbesteding betreffende 
kantoorautomatisering zijn er minder investeringen gedaan, waardoor de afschrijvingslasten achterblijven bij de 
verwachting. Deze lasten zullen uiteindelijk € 150.000 lager uitvallen dan oorspronkelijk begroot. 
Meer aanvullende opdrachten en relatief minder personeel van derden 
De additionele kosten voor inhuur van derden zijn een rechtstreeks gevolg van de aanvullende opdrachten. De 
overschrijding bedraagt € 76.000 en de additioneel afgesloten aanvullende opdrachten bedragen € 328.000. Het 
verschil hiertussen wordt deels verklaard door de inzet van vast personeel en daarnaast door efficiëntere 
uitvoering van het werk. Daarnaast voeren we ook een kental verlaging door in 2020 op een deel van onze 
producten.  
Het positieve resultaat willen we graag gaan inzetten voor: 

• Het traject ‘Kleur bekennen’: hiervoor komt een voorstel bij de jaarrekening 2019; 
• Transitie omgevingswet: bij de jaarrekening 2019 gaan we mogelijk hiervoor een bestemmingsreserve 

voorstellen om deze eenmalige kosten in 2020 te kunnen dekken. 
Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 246.000.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. de Tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen; 
2. de derde begrotingswijziging 2019 vast te stellen.  

 
3.3 – Ontwerp Kadernota 2021 
De heer Witteveen licht de ontwerp kadernota 2021 toe. Het jaar 2021 is waarschijnlijk het eerste jaar waarin de 
Omgevingswet van toepassing is. 
Een aantal belangrijke wijzigingen en besluiten zijn nog niet genomen, deze zijn daarmee dus ook niet financieel 
vertaald in de ontwerp kadernota. De belangrijkste hiervan zijn: 

• Uitkomsten ‘kleur bekennen’; 
• Omgevingswet met name bodemtaken aan de kant van de gemeenten. De gemeenten moeten hier nog 

keuzes in maken. 
Er is ontwikkeling in de vaste bijdrage. Dit wordt met name veroorzaakt door een vermindering van de afname 
van de Provincie Utrecht en overdracht asbesttaken.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. de ontwerp kadernota 2021 vast te stellen;  
2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2021 te starten. 

 
3.4 – Wijziging Delegatiebesluit en Bevoegdhedenstatuut 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de inhoud van het Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020 en deze vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het Bevoegdhedenstatuut RUD Utrecht 2020.  

 
4 - Ter kennisname 
4.1 – Stand van zaken traject Kleur bekennen 
De heer Jungen deelt mee dat er 20 januari vindt er een heidag plaatst met het Algemeen Bestuur. 
 
4.2 – Normenkader en rechtmatigheidscontrole 2019 
Geen opmerkingen. 
 
4.3 – Jaarverslag archivaris RUD Utrecht 2018 
Geen opmerkingen. 
 
4.4 – Vergaderplanning 2020 RVO, DB en AB RUD Utrecht aangepast 
Geen opmerkingen. 
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5 - Stand van zaken 
Implementatie geweldsmiddelen BOA’s: 
De heer Van den Broek, Strategisch Manager, en de heer Lauwers, Handhaver Groen/BOA coördinator, lichten 
het onderwerp toe. De heer Kraanen vindt de communicatie belangrijk. De heer Lauwers geeft aan dat het 
binnen de Provincie niet nieuw is dat BOA’s met wapens lopen. Bij het Recreatieschap gebeurd het al. De heer 
Van Dalen wil ook dat er wordt gecommuniceerd dat het een Provincietaak is. Het AB vindt het voldoende om de 
burgemeesters te infomeren. 
Actualiteiten: 
Omgevingswet: de RUD Utrecht gaat zijn medewerkers hierop voorbereiden. 
Organisatieontwikkeling:  
Geen opmerkingen. 

 
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De heer Kraanen en mevrouw Treep hebben een vraag over de energiecontroles. De heer Jungen deelt mee dat 
de RUD Utrecht de ambitie heeft om de energiecontroles uit te gaan voeren. 
De heer Strijk wil een compliment geven over het aanleveren van de financiële stukken. 
De heer Jungen deelt mee dat we per 1 januari gaan starten met de asbesttaken. 
 
De heer Spelt, de voorzitter, bedankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun aanwezigheid.  
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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  
5 december 2019 

 
Nr Besluit 
B03.2 Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. de Tweede Bestuursrapportage 2019 vast te stellen; 
2. de derde begrotingswijziging 2019 vast te stellen. 

B03.3 Het Algemeen Bestuur besluit om:  
1. de ontwerp kadernota 2021 vast te stellen;  
2. een zienswijze procedure voor de ontwerp kadernota 2021 te starten. 

B03.4 Het Algemeen Bestuur besluit om:  
1. kennis te nemen van de inhoud van het Delegatiebesluit RUD Utrecht 2020 en deze vast te 
stellen; 
2. kennis te nemen van het Bevoegdhedenstatuut RUD Utrecht 2020. 

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

 


