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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Paul Verkerk 
onderwerp: AP03.1a_Traject Kleur bekennen 
t.b.v.: AB d.d. 27 maart 2020 
bijlage: b) Het ontwikkelperspectief van de RUD Utrecht 

c) Offerte Berenschot inrichting RUD 
 
 
Status 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
De RUD Utrecht bestaat vijf jaar. In die vijf jaar is stap voor stap toegewerkt naar een betrouwbare en robuuste 
uitvoeringsdienst, die in het veranderende speelveld van de fysieke leefomgeving belangrijke taken uitvoert. We 
merken dat dit veranderende speelveld nieuwe wensen en eisen aan onze uitvoeringsdienst stelt. De vraag is: 
waar hebben onze eigenaren behoefte aan? 
 
Het Algemeen Bestuur (AB) is met elkaar in gesprek gegaan over de koers voor onze ontwikkeling in de 
aankomende vijf jaar. Deze koers komt voort uit de vragen en behoeften die wij van onze opdrachtgevers 
ontvangen en op basis van de goede gesprekken die we in het traject Kleur Bekennen hebben gevoerd. Dit 
traject, dat voor en door het Algemeen Bestuur is uitgevoerd, liep van mei 2019 tot en met februari 2020 en 
heeft geleid tot een ontwikkelperspectief. Na vaststelling van het ontwikkelperspectief in het overleg van het 
Algemeen Bestuur op 27 maart 2020 wordt het ontwikkelperspectief verder uitgewerkt in een actieplan om de 
organisatie goed voor te bereiden op de nieuwe veranderende opgaven. 
 
Na overleg met het Dagelijks Bestuur heeft de RUD Utrecht aan bureau Berenschot de opdracht gegeven voor het 
opstellen van het actieplan waarmee de organisatie zich kan ontwikkelen naar het door het AB vastgestelde 
ontwikkelperspectief. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. het ontwikkelperspectief van de RUD Utrecht te bespreken en vast te stellen; 
2. kennis te nemen van de opdrachtverlening aan Berenschot voor het opstellen van een actieplan voor de 

vertaling van het voorkeursscenario van het traject Kleur Bekennen naar de inrichting van de RUD 
Utrecht. 

 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Na vaststelling van het ontwikkelperspectief in het AB van 27 maart 2020 zal deze op de website van de RUD 
Utrecht worden geplaatst. 
 
 
Financiën 
 
Voor het vervolg van het ontwikkelperspectief zal in opdracht van de directeur van de RUD Utrecht een actieplan 
voor de vertaling van het voorkeursscenario van het traject Kleur Bekennen naar de inrichting van de RUD 
Utrecht opgesteld gaan worden door Berenschot. Uit dit actieplan zal een noodzakelijk budget komen om de 
organisatie klaar te maken voor de nieuwe veranderende opgaven. Voor het beschikbaar stellen van dit budget 
zal het Algemeen Bestuur hierna een voorstel ontvangen. 
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Juridische toets 
 
n.v.t. 
 
 
Toelichting 
 
Zie het rapport Het ontwikkelperspectief van de RUD Utrecht en de offerte Berenschot Inrichting RUD die als 
bijlagen zijn toegevoegd. 
 


