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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Zienswijzen ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2019 
t.b.v.: Vergadering 3 juli 2019 
bijlagen: Overzicht (concept)zienswijzen deelnemers ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2019 

b) Eerste Begrotingswijziging 2019 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 29 maart 2019 hebben wij de ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2019 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 24 mei 2019 een eventuele zienswijze op de ontwerp Eerste 
Begrotingswijziging 2019 aan ons kenbaar te maken.  
 
Van de gemeente Houten en Utrecht hebben wij een (concept) zienswijze ontvangen. Van de provincie Utrecht 
hebben wij middels een reactie op de ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2019 enkele input van meer algemeen 
inhoudelijke aard ontvangen. Deze reacties zijn als bijlagen toegevoegd. Van de meeste overige deelnemers 
hebben wij een (in)formele reactie gehad waarin is aangegeven dat zij geen zienswijze in zullen dienen. 
 
In deze aanbiedingsbrief geven wij een inhoudelijke reactie op de zienswijzen en stellen wij voor de ontwerp 
Eerste Begrotingswijziging 2019 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Uitkomsten zienswijze 
De concept zienswijze van Gemeente Houten richt zich met name op de noodzaak een plan van aanpak (inclusief 
onderbouwing voor aanvullende middelen) te gaan opstellen om de RUD Utrecht verder te ontwikkelen en klaar 
te maken voor de Omgevingswet. In dit plan van aanpak zou volgens de Gemeente Houten ook aandacht moeten 
zijn voor met name de kwaliteit van het geleverde werk op complexe dossiers. 

De Provincie Utrecht heeft geen inhoudelijke zienswijze, maar heeft wel een tweetal noties die zij onder de 
aandacht wil brengen. De noties gaan over: 

- Het financieel bijdragen aan de asbesttaak en dan met name de afname door alle gemeenten; 
- Het op dit moment niet direct hebben van dekking binnen de provinciale begroting voor de kosten die 

gemoeid zijn met de asbesttaken en de doorontwikkeling van in totaal ongeveer € 163.000. 
 
De gemeente Utrecht geeft aan dat zij akkoord zijn met een aanvullende bijdrage, indien de aangevraagde 
aanvullende middelen ook daadwerkelijk ingezet gaan worden voor de rol zoals die is beschreven. 
 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

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

2. de ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2019 definitief vast te stellen. 
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Planning en communicatie 
 
De Eerste Begrotingswijziging 2019 wordt na vaststelling aan de deelnemers verzonden en op de website van de 
RUD geplaatst. 
 
 

Toelichting 

Gemeente Houten (bijlage 1) 
 
De gemeente Houten onderstreept de noodzaak om kwaliteit van de RUD Utrecht te verhogen. De reden hiervan 
is voor de gemeente Houten tweeledig, enerzijds in verband met performance op complexe dossiers en 
anderzijds wegens de komst van de Omgevingswet. De wens is dan ook zo spoedig mogelijk een gedegen plan 
van aanpak te hebben, met een goede onderbouwing voor een verzoek om extra middelen. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content met het feit dat ook de gemeente Houten de wens heeft en noodzaak 
onderstreept om de RUD Utrecht toekomst proof te maken. Voor een breed gedragen plan van aanpak is het 
echter wel noodzakelijk dat het Algemeen Bestuur een gezamenlijke koers en ontwikkelrichting voor de RUD 
Utrecht heeft bepaald. De verwachting is dat hiervoor de komende twee kwartalen (tweede en derde kwartaal) 
noodzakelijk zijn. Begin 4de kwartaal kan dan een plan van aanpak worden opgesteld dat aansluit op de 
gezamenlijk bepaalde koers en ontwikkelrichting. 
 
Provincie Utrecht (bijlage 2) 
De Provincie Utrecht heeft geen inhoudelijke zienswijze, maar heeft wel een tweetal noties die zij onder de 
aandacht wil brengen. De noties gaan over: 

- Het financieel bijdragen aan de asbesttaak en dan met name de afname door alle gemeenten; 
- Het op dit moment niet direct hebben van dekking binnen de provinciale begroting voor de kosten die 

gemoeid zijn met de asbesttaken en de doorontwikkeling van in totaal ongeveer € 163.000. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur heeft kennis genomen van de noties en is content met het feit dat de Provincie Utrecht zijn 
verantwoordelijkheid neemt als grootste deelnemer. 
 
Gemeente Utrecht (bijlage 3) 
De gemeente Utrecht stelt vast dat de voorstellen passen binnen de kaders die zijn gesteld. Zij geven aan 
akkoord te zijn met de eerste begrotingswijziging ervan uitgaande dat de aangevraagde aanvullende middelen 
dan ook besteed worden aan de rollen die zijn voorgesteld. 

Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Dagelijks Bestuur is content met de zienswijze van de Gemeente Utrecht en is voornemens de middelen in te 
zetten zoals ze ook zijn voorgesteld. 
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Bijlage 1 zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 2 Provincie Utrecht 
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Bijlage 3 Gemeente Utrecht 
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