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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Mireille Sennef 
onderwerp: AP03.6a_Jaarverslag 2017 
t.b.v.: AB d.d. 29 maart 2018 
bijlage: b) Jaarverslag RUD Utrecht 2017 
 
 
Status 
 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In het jaarverslag 2017 blikken we terug op het jaar. Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen: 
 

• De productiecijfers (totalen van 12 opdrachtgevers), inclusief toelichting 
• Reportages, interviews, verhalen over belangrijke ontwikkelingen 
• Sociaal jaarverslag 

 
Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening onze verantwoording richting opdrachtgevers. Het wordt dan 
ook samen met de jaarrekening aan u aangeboden.  
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de inhoud. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het jaarverslag wordt aan de Ondernemingsraad aangeboden ter bespreking.  Het jaarverslag wordt met de 
overige vergaderstukken naar het AB gestuurd en op de website en viadesk geplaatst. Daarnaast wordt het onder 
de aandacht gebracht via twitter en linkedin en verstuurd naar overige relaties, zoals Omgevingsdienst.NL, VRU, 
OdrU. Er komen 100 hard copy-exemplaren voor onze regievoerders en bestuurders, en voor gelegenheden als 
de kennismakingsavond voor raadsleden. 
 
 
Toelichting 
 
Het jaarverslag geeft een indruk van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de RUD in 2017. We hebben er dit 
jaar voor gekozen om minder losse projecten, maar meer met thema’s te werken. Deze thema’s hebben 
betrekking op alle/een groot deel van de opdrachtgevers. Reden hiervoor is dat er in de kwartaalrapportages 
meer aandacht wordt besteed aan projecten. De tekst over één thema bestaat uit meerdere artikelen. De 
onderwerpen– inclusief het sociaal jaarverslag - sluiten aan bij het programma 1 RUD. Er wordt dan ook aandacht 
besteed aan samenwerking met de opdrachtgevers en met de OdrU en aan groene handhaving. Daarnaast 
komen ICT en milieuklachten aan de orde: deze onderwerpen zijn voor alle opdrachtgevers relevant.  
 
 


