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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.2a_Zienswijzen ontwerp Begroting 2020 
t.b.v.: Vergadering 3 juli 2019 
bijlagen: Overzicht (concept)zienswijzen deelnemers ontwerp Begroting 2020 

b) Begroting 2020 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 29 maart 2019 hebben wij de ontwerp Begroting 2020 aan de gemeenteraden en provinciale staten 
toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 24 mei 2019 een eventuele zienswijze op de ontwerp Begroting 2020 
aan ons kenbaar te maken.  
 
Van de gemeenten Lopik en Houten hebben wij een (concept) zienswijze ontvangen. Van de provincie Utrecht 
hebben wij enkele input van meer algemeen inhoudelijke aard ontvangen. Deze reacties zijn allen als bijlage 
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 
Begroting 2020 ongewijzigd vast te stellen. 
 
Uitkomsten zienswijze 
De zienswijze van Lopik is met name gericht op een afwijking tussen de uiteindelijke DVO en de Ontwerp 
Begroting 2020. Gezien de beperkte aanpassing in geld (ongeveer een verschuiving van € 5.000 aan vaste 
bijdrage) en het feit dat er voor de start van 2020 nog een herziene begroting (middels begrotingswijziging) 
wordt opgesteld naar aanleiding van de aanpassingen in de DVO’s van deelnemers is besloten deze ook op dat 
moment te verwerken. 

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. 
 

 

Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp 
Begroting 2020; en 

2. de ontwerp Begroting 2020 definitief vast te stellen. 
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Planning en communicatie 
 
De Begroting 2020 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.  
 
Gemeente Lopik (bijlage 2) 
De gemeente Lopik geeft in zijn zienswijze aan dat er volgens de gemeente Lopik 239 uur teveel is opgenomen in 
de DVO en dat daardoor de bijdrage van de gemeente Lopik te hoog is opgenomen. Het verzoek is dit alsnog te 
corrigeren in de definitieve begroting 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De Ontwerp Begroting van de RUD Utrecht wordt reeds vroeg in het jaar opgesteld. De nieuwe 
uitvoeringsplannen en DVO’s zijn dan meestal nog niet volledig afgerond en formeel goedgekeurd. Voor een deel 
van het werk, uitgevoerd in Lopik is besloten (vanuit de achtergrond van het werk), dit als aanvullende opdracht 
met de RUD Utrecht af te spreken voor het jaar 2019. In het oorspronkelijke voorstel van de DVO en het 
uitvoeringsplan 2019 zat dit hierin verwerkt. Gezien de afspraken dat indien aanvullende opdrachten meerdere 
jaren terugkomen deze opgenomen moeten worden in de DVO is afgesproken dat indien deze werkzaamheden in 
2020 weer moeten worden uitgevoerd deze alsnog in de DVO zullen worden opgenomen per 2020.  
 
Gezien voorstaande is er geen mutatie doorgevoerd in de Ontwerp Begroting 2020. Ieder jaar worden in het 
laatste kwartaal de uitvoeringsplannen bepaald, inclusief eventueel noodzakelijke wijziging in de DVO. Per 
jaareinde zal op basis van deze uitkomsten een Begrotingswijziging 2020 worden voorgesteld. De DVO 2020 van 
Lopik zal bepalend zijn voor de bijdrage van het betreffende jaar. Mochten de werkzaamheden in 2020 niet meer 
noodzakelijk zijn dan zal er 239 uur minder worden ingerekend voor de verdeling van de vaste bijdrage voor de 
gemeente Lopik. Ter informatie: 239 uur zou leiden tot een herverdeling van de vaste bijdrage van ongeveer € 
5.000. Tegenover de variabele bijdrage staat voldoende flexibele formatieruimte. Dit zal dus betekenen minder 
variabele bijdrage en minder variabele personeelslasten.  
 
Provincie Utrecht (bijlage 3) 
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. 
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Bijlage 1 zienswijze gemeente Houten 
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Bijlage 2: zienswijze gemeente Lopik 
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Bijlage 3 Provincie Utrecht 

 

 

 

 


