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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Paul Verkerk 
onderwerp: AP03.5a_Overdrachtsdocument DB - AB 
t.b.v.: AB d.d. 31 maart 2022 
bijlage: b) Overdrachtsdocument DB – AB 2022 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
X ter (oriëntatie) bespreking 
O ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Door de gemeenteraadsverkiezingen zullen er wisselingen in het Dagelijks en Algemeen Bestuur gaan 
plaatsvinden. Om deze nieuwe bestuursleden snel afdoende informatie te verschaffen om de functie in het 
bestuur uit te oefenen en om ze op de hoogte te brengen van de op dit moment lopende trajecten met en binnen 
de RUD Utrecht, is besloten een overdrachtsdocument op te stellen. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. het overdrachtsdocument vast te stellen. 
 
 
Communicatie en medezeggenschap 
 
Het overdrachtsdocument is besproken en positief ontvangen in het regievoerdersoverleg en bij het Dagelijks 
Bestuur. Het document wordt ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden en hierna mag het 
document door de deelnemers ook gebruikt worden om de nieuwe raden en staten over de RUD Utrecht te 
informeren. 
 
 
Financiën 
 
n.v.t. 
 
 
Juridische toets 
 
n.v.t. 
 
 
Toelichting 
 
Het overdrachtsdocument dient meerdere doelen: 

- Korte algemene informatie over de RUD Utrecht; 
- Specifieke onderwerpen, waarbij het van belang is de achtergrond te kennen. 
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In het overdrachtsdocument worden de volgende onderwerpen behandeld: 
 
Algemeen: 

- Wat is de RUD Utrecht; 
- Gemeenschappelijke regeling en aankomende wijziging. 

 
Specifiek: 

- Basistakenlijst 
- Plustaken 
- Asbesttaken 
- Overdracht bodemtaken 
- Versteviging VTH uitvoering 
- Ontwikkeling naar een technisch adviserende dienst 
- Partner in de energietransitie 
- Samenwerking met OdrU. 

 
Financiën: 

- Deelnemers en verhoudingen; 
- Programmabegroting; 
- Outputfinanciering 

 
 
Aanvullend zullen wij naar de volgende documenten op onze website verwijzen: 

- Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 
- Jaarrekening 2021 
- Kadernota 2023 
- Begroting 2022 
- Eerste begrotingswijziging 2022 
- Programmaplan ‘Samen op weg’ 


