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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: Mireille Sennef 
onderwerp: AP04.1a_Jaarverslag 2019 
t.b.v.: AB d.d. 27 maart 2020 
bijlage: b) Jaarverslag RUD Utrecht 2019 
 
 
Status 
X ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
In het jaarverslag 2019 blikken we terug op het jaar. Het jaarverslag bestaat uit drie onderdelen: 

• Vier verhalen over hoe de RUD met andere partijen samenwerkt aan maatschappelijke vraagstukken 
• De productiecijfers (totalen van 12 opdrachtgevers), inclusief voorbeelden 
• Sociaal jaarverslag, met dit jaar speciale aandacht voor de young professionals 

 
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 van het Jaarverslag 2019. 
 
 
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 2019. In het eerste deel 
gaan we met voorbeelden in op hoe de RUD met andere partijen samenwerkt. Hierbij staan PFAS, brandveiligheid 
en natuur in relatie tot ontwikkeling en tot luchtvaart centraal.  
 
Het tweede deel laat zien welke producten en diensten we per werkveld hebben geleverd: hoeveel vergunningen 
en meldingen zijn afgehandeld, controles zijn uitgevoerd etc. We geven totalen van alle opdrachtgevers plus 
enkele voorbeelden van onze werkzaamheden. De individuele resultaten presenteren we gedurende het jaar in 3 
rapportages aan de betreffende opdrachtgever.  
 
We sluiten af met de personele ontwikkelingen. Naast de cijfers over bijvoorbeeld instroom en uitstroom en 
opleidingsbudget hebben we hierin aandacht voor het young professionals programma.  
 
Het is goed te weten dat er naast het jaarverslag ook een jaarrekening bestaat. Daarin verantwoorden we onze 
inkomsten en uitgaven. Beide documenten samen geven een compleet beeld van de RUD in 2019. 


