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Aanbiedingsbrief  

aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 
steller: Paul Verkerk 
onderwerp: AP03.1_Voorstel tijdelijke samenstelling Dagelijks Bestuur 
t.b.v.: AB d.d. 30-06-2022 
bijlage:  
 
 
Status 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Door de gemeenteraadsverkiezingen en vorming van nieuwe colleges zijn er dit jaar een groot aantal nieuwe 
leden voor het Algemeen Bestuur aangemeld. De onderhandelingen voor de nieuwe coalities gaan niet overal 
even voorspoedig, waardoor nog niet overal nieuwe colleges zijn aangesteld, en dus ook nog niet alle nieuwe 
leden van het Algemeen Bestuur zijn doorgegeven. De wisseling in het Algemeen Bestuur heeft ook direct 
gevolgen voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht. Van de huidige vijf leden van het 
Dagelijks Bestuur zal volgens de laatste informatie alleen Gerrit Spelt terug keren als lid van het Algemeen 
Bestuur. Robert Strijk blijft nog in ieder geval tot aan de provinciale verkiezingen in 2023 lid van zowel het 
Algemeen als Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht. 
 
In de Gemeenschappelijke Regeling staat dat het Dagelijks Bestuur uit een voorzitter en vier leden moet bestaan. 
In de eerste vergadering van het nieuwe Algemeen Bestuur moeten er vanuit en door het AB dus vier leden voor 
het Dagelijks Bestuur gekozen worden. Het Dagelijks Bestuur kan hiervoor een voorstel doen. 
 
Voor de continuïteit van het DB en ter voorbereiding van het Algemeen Bestuur van 15 september wordt 
geadviseerd om het AB te vragen in ieder geval Gerrit Spelt tijdelijk opnieuw als DB-lid en voorzitter van het 
Algemeen en Dagelijks Bestuur te kiezen. Omdat nog niet van alle deelnemers de nieuwe leden van het 
Algemeen Bestuur zijn aangetreden, wordt voorgesteld om een tijdelijk kleiner Dagelijks bestuur van slechts drie 
leden aan te wijzen. Aan de vergadering wordt gevraagd wie zich tijdelijk als derde lid voor het Dagelijks bestuur 
verkiesbaar wil stellen. Pas wanneer het Algemeen Bestuur in volledig nieuwe samenstelling bijeenkomt (mogelijk 
15 september) zal dan een nieuw Dagelijks Bestuur en nieuwe voorzitter gekozen worden. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om: 

1. Gerrit Spelt tijdelijk opnieuw als lid van het Dagelijks bestuur en voorzitter van het Algemeen en 
Dagelijks Bestuur aan te wijzen; 

2. een AB-lid te vragen om zich verkiesbaar te stellen om tijdelijk zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur; 
3. pas bij de eerst volgende AB in nieuwe samenstelling een nieuw Dagelijks bestuur en voorzitter te 

kiezen. 
 
 
Toelichting 
 
De Gemeenschappelijke regeling bepaalt overeenkomstig artikel 12 lid 1 en 2 dat de Regionale uitvoeringsdienst 
een Dagelijks Bestuur heeft bestaande uit de voorzitter en tenminste twee en maximaal vier andere leden die 
door en uit de leden van het AB aangewezen worden. In 2017 is door het AB besloten dat het DB uit 5 leden 
moet bestaan en hierin een betere afspiegeling van de deelnemers van de RUD wil zien. Voor de samenstelling 
van het Dagelijks Bestuur kan het DB een voorstel doen aan het Algemeen Bestuur. 


