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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 6 juli 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 S. Lankreijer 
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 
Secretariaat 
 

 Mevrouw. N. van Ouwerkerk 
 
 

   
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, mevrouw Pennarts, opent de vergadering en heet de (nieuwe) aanwezigen welkom. De AB leden 
stellen zichzelf voor. 
Mededelingen: 
De heer Van Dalen is een kwartier later. Mevrouw de Koning, de heer Lankreijer en de heer Everhardt hebben 
zich afgemeld.  
 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 29 maart 2018 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 29 maart 2018 worden vastgesteld.  
Naar aanleiding van: 
Agendapunt 3.2: Mevrouw Schouten geeft aan dat er in het verslag staat dat er periodiek gerapporteerd gaat 
worden over VTH 3.0. Komt dat ook regelmatig terug op de AB agenda? Mevrouw Pennarts bevestigd dit. 
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2018 
De heer Van Bockel geeft een presentatie. Er worden een aantal begrotingswijzigingen voorgesteld. De 
belangrijkste zijn: 

• De inzet van de post onvoorzien voor de op blz. 22 (in de eerste bestuursrapportage) opgenomen 
onvoorziene kosten. De belangrijkste hiervan zijn, de langdurige zieken € 132.000,-, extra kosten 
vervoermiddelen € 21.000,- en extra huisvestingskosten € 18.000,-. 

• Het toedelen van de loon- en prijscompensatie aan de programma’s. 
• Het toevoegen van de aanvullende opdrachten voor € 773.000 waar tegenover kosten voor een zelfde 

bedrag staan. 
• Het onttrekken van € 81.000 uit de bestemmingsreserve transitie en outputfinanciering, ter dekking van 

kosten gemaakt voor de afvloeiing van medewerkers. 
Mevrouw Schouten vraagt of er een reden is dat we achterlopen met de productie. De heer Van Bockel antwoord 
dat dit een beeld is wat jaarlijks terugkeert in de loop van het jaar wordt het ingelopen. 
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De heer Van Beurden leest vaak werkdruk/werkplezier. Hij ziet ook dat er een grote post voor langdurig zieken is. 
Zijn hier zorgen over? De heer Jungen deelt mee dat er geen zorgen zijn maar werkdruk is wel een 
aandachtspunt. De omslag naar outputfinanciering is voor de medewerkers ook wennen. Het tijdschrijven gaat 
steeds beter. De heer Kraanen constateert dat de post onvoorzien nu volledig leeg is. Hoe gaan we om met 
eventuele tegenvallers? De heer Van Bockel antwoord dat we in oktober de begroting maken. Dit is erg vroeg en 
hierdoor weten we al dat we een aantal zaken gaan missen. Dus alles wat we extra uitgeven is gelijk een claim 
op de post onvoorzien. We hebben geen andere dekking. We maken een voorstel voor het AB om hiervoor met 
een wijziging te komen. 
Mevrouw Schouten deelt mee dat de gemeente Nieuwegein de datum van de zienswijze procedure niet gaat 
halen. De heer Van Beurden geeft aan dat dit een jaarlijks terugkerend probleem is en wil dit graag met het 
nieuwe bestuur opnieuw bezien. Mevrouw Pennarts wil een lijst laten maken met onderwerpen waar we het als 
bestuur over moeten hebben. De heer Verkerk pakt dit op. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen voor zienswijze; 
2. de tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen voor zienswijze; 
3. een zienswijze procedure te ondersteunen; 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Eerste 

Bestuursrapportage 2018 van de RUD Utrecht vast te stellen.  
 
3.2 – Beantwoording zienswijzen en definitieve Begroting RUD Utrecht 2019 
De gemeente Utrecht heeft per mail een reactie gegeven. Het AB neemt hier kennis van. 
De heer Van Bockel geeft een presentatie en deelt mee dat we van de gemeenten Utrecht en Lopik een (concept) 
zienswijze hebben ontvangen. Van de overige deelnemers hebben wij een (in)formele reactie gehad waarin is 
aangegeven dat zij geen zienswijze in zullen dienen. 
De bodemtaken die bij de Provincie Utrecht liggen gaan naar de gemeenten. Daarom vindt er een wijziging in de 
verdeling van de kosten plaats. Dit pakt negatief uit voor de gemeenten en de gemeente Utrecht heeft hier een 
opmerking over gemaakt. Zodra Vijfheerenlanden komt gaat dit weer wijzigen en gaat de kosten verdeling ook 
weer anders worden. 
De heer Van Beurden geeft aan dat de gemeente Utrecht ook aandacht vraagt voor het eigen vermogen van de 
RUD Utrecht. Het AB wil dan ook het (eventuele) positieve resultaat gebruiken om het eigen vermogen te laten 
toenemen. 
Besluit 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Begroting 2019; 

2. de ontwerp Begroting 2019 definitief vast te stellen. 
 
3.3 – Crisisbeheersing 
De heer Verkerk licht het voorstel toe. Het AB kiest unaniem voor de beperkte variant. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de inhoud van het onderwerp crisisbeheersing aan de hand van het bijgevoegde 
document Visie op crisisbeheersing; 

2. te kiezen voor de beperkte invulling van het product crisisbeheersing binnen de RUD.  
 

3.4 – Overdrachtsdocument Algemeen Bestuur 
Het AB neemt het overdrachtsdocument ter kennisgeving aan. Binnenkort wordt de zomer/herfsttour 
georganiseerd en gaat de heer Jungen samen met een DB lid langs de gemeenten. 
 
3.5 – Voorstel samenstelling Dagelijks Bestuur 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. De AB-leden Gerrit Spelt (gemeente Lopik), de heer Eric Beurden (gemeente Leusden), de heer Kees 
van Dalen (gemeente Houten), de heer Kees Kraanen (gemeente Amersfoort) als leden van het 
Dagelijks Bestuur aan te wijzen; 

2. Mariëtte Pennarts (Provincie Utrecht) blijft aan als lid van het Dagelijks Bestuur aangezien haar 
zittingsperiode van gedeputeerde Staten nog een jaar doorloopt.  

 
4 - Ter kennisname 
1. Planning overdracht asbesttaken 
Het AB neemt kennis van de planning en de toelichting hierop. Het is een terugkerend onderwerp voor de 
AB agenda. 
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2. Concretisering Basis op orde en VTH 3.0 
Het AB neemt kennis van het document Concretisering Basis op orde en VTH 3.0. De heer Van Bockel licht het 
onderwerp toe en bij de volgende AB vergadering komt het terug op de agenda. 
3. Ondertekening convenant VRU -  ODRU - RUD 
Het AB neemt kennis van de ondertekening van het convenant Omgevingsdiensten - VRU.  
4. Presentatie Vijfheerenlanden 
Mevrouw Tilstra geeft een presentatie over Vijfheerenlanden. De heer Kraanen vraagt of er identieke 
systemen gebruikt worden. Mevrouw Tilstra geeft aan dat dit het geval is maar wij willen alleen gedigitaliseerde 
dossiers. Hierin zit het probleem.  
 
5 - Stand van zaken 

• Organisatieontwikkeling 
De heer Jungen deelt mee dat we bezig zijn met een budget neutrale organisatieontwikkeling. We hebben 
besloten om de vacature voor strategisch manager niet in te vullen. Dit gaan we invullen met een 
Programmamanager, Myra Veenhuizen. We hebben onlangs een generatiepact afgesloten om de organisatie te 
verjongen.  
 
6 - Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 
Nummer Actiepunt/Lange termijn Actiepunt-

houder 
Streefdatum 

DB060718.01 VTH 3.0 regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV 2018 
DB060718.02 Voorstel maken voor andere invulling post onvoorzien MvB 04-10-18 
DB060718.03 Aanpassing GR? O.a. zienswijze procedure PV 04-10-18 
DB060718.04 Inplannen zomer/herfsttour PV 3de kwartaal 
DB060718.05 Asbesttaken regelmatig terug laten keren op de AB agenda PV 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Datum: 6 juli 2018 
Verslag: Algemeen Bestuur  Pagina 4 van 5 

 
 
 
 

Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
6 juli 2018 

 
Nr Besluit 
BO3.1 Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 vast te stellen voor zienswijze; 
2. de tweede begrotingswijziging 2018 vast te stellen voor zienswijze; 
3. een zienswijze procedure te ondersteunen; 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijze-procedure van de ontwerp Eerste 

Bestuursrapportage 2018 van de RUD Utrecht vast te stellen.  
 

B03.3  Het Algemeen Bestuur besluit om:  
1. kennis te nemen van de inhoud van het onderwerp crisisbeheersing aan de hand van het 

bijgevoegde document Visie op crisisbeheersing; 
2. te kiezen voor de beperkte invulling van het product crisisbeheersing binnen de RUD.  

 
B03.5  Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. De AB-leden Gerrit Spelt (gemeente Lopik), de heer Eric Beurden (gemeente Leusden), de heer 
Kees van Dalen (gemeente Houten), de heer Kees Kraanen (gemeente Amersfoort) als leden van 
het Dagelijks Bestuur aan te wijzen; 

2. Mariëtte Pennarts (Provincie Utrecht) blijft aan als lid van het Dagelijks Bestuur aangezien haar 
zittingsperiode van gedeputeerde Staten nog een jaar doorloopt.  

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

 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
6 juli 2018 

 
Nr Besluit 
BO3.2  Het Algemeen Bestuur besluit om:  

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Begroting 2019; 

2. de ontwerp Begroting 2019 definitief vast te stellen. 
 

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

 


