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Geachte griffiers,  
  
 
Op 6 juli jl. heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de ontwerp 
Eerste Bestuursrapportage 2018 vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op 
grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 
aangeboden en kunt u uw zienswijze, vanwege de onttrekking aan de bestemmingsreserve transitie- en 
outputfinanciering, binnen de wettelijke termijn van acht weken aan ons kenbaar maken. U treft de ontwerp 
Eerste Bestuursrapportage 2018 als bijlage aan. 
  
Vanwege het zomerreces, en in afwijking van de wettelijke termijn, ontvangen wij uw zienswijze graag uiterlijk 
vrijdag 7 september 2018, waarna de ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018, gelezen uw zienswijze, ter 
vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 4 oktober 
2018. 
 
Aandachtspunt 
Wij willen u er op attenderen dat u, conform de reguliere procedures rondom bekendmakingen, de bijgesloten 
ontwerp Eerste Bestuursrapportage 2018 voor een ieder ter inzage dient te leggen en, eventueel tegen betaling 
van de kosten, algemeen verkrijgbaar dient te stellen voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid 
bestaat dient u kenbaar te maken door middel van een openbare kennisgeving. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling uw zienswijze tegemoet.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht  
 
 
 
 
 
Mariëtte Pennarts-Pouw 
voorzitter  
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