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Verslag   

 
Status CONCEPT 
vergadering Algemeen Bestuur 
vergaderdatum 31 maart 2022 

Deelnemers 
Provincie Utrecht  de heer R. Strijk  
Gemeente Amersfoort   de heer K. Kraanen 
Gemeente Baarn   mevrouw J. Vissers 
Gemeente Bunschoten  de heer W. de Jong 
Gemeente Eemnes  de heer T. Reijn 
Gemeente Houten  de heer K. Van Dalen 
Gemeente Leusden  Mevrouw F. van de Vegte 
Gemeente Lopik  de heer G. Spelt  (voorzitter) 
Gemeente Nieuwegein  mevrouw M. Schouten 
Gemeente Soest  mevrouw A. Treep 
Gemeente Utrecht  de heer E. Eerenberg 
Gemeente Woudenberg  de heer P. de Kruif (vice-voorzitter) 
 
Ambtelijk RUD Utrecht 

  

Directeur  de heer H. Jungen 
Secretaris  de heer P. Verkerk  
Controller 
Financiën 

 
 

de heer M. van Bockel 
de heer S. Witteveen 

Secretariaat 
Gast 
Accountant 
 

 
 
 

mevrouw N. van Ouwerkerk 
 
de heer R. Killeen 

 
 
 
1 - Agenda en mededelingen 
De voorzitter, de heer Spelt, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Mededeling 

• De heer Kraanen, mevrouw Vissers, mevrouw Schouten en de heer Eerenberg hebben zich afgemeld 
voor de vergadering. 

 
2 - Verslag Algemeen Bestuur 3 december 2021 
Het verslag en de besluitenlijst van het Algemeen Bestuur RUD Utrecht d.d. 3 december 2021 worden 
vastgesteld.  
 
3 - Diverse bespreekpunten  
3.1 – Jaarstukken 2021 
De heer Witteveen geeft een presentatie. Het boekjaar 2021 is afgesloten met een positief resultaat van € 
837.000. Het jaarresultaat is sterk beïnvloed door externe factoren zoals het wederom uitstellen van de 
Omgevingswet en de Coronamaatregelen die gedurende 2021 van kracht zijn geweest. Gedurende 2021 zijn 
daardoor verschillende budgetten niet besteedt (doordat het noodzakelijk was om uit te stellen) en zullen deze 
middelen nu middels resultaatbestemming worden gereserveerd voor 2022 (of verder). Voorgesteld wordt dus 
om een gedeelte van het resultaat te (her)bestemmen om de geplande ontwikkelingen alsnog te realiseren. 
Daarnaast zijn er in 2021 ook enkele incidentele besparingen gerealiseerd als gevolg van de geldende 
Coronamaatregelen. Het voorstel is om deze besparingen uit te keren aan de deelnemers.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de Jaarstukken 2021 RUD Utrecht vast te stellen; 
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2. het resultaat over het boekjaar 2021 ad. € 837.000 als volgt te verwerken:  

a. € 110.000 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden 
Opleidingsbudget’;  

b. € 467.000 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve ‘Doorontwikkeling 
RUD Utrecht’; 

c. € 60.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve; 
d. € 200.000 wordt teruggestort aan de deelnemers naar verhouding van percentage 

eigenaarschap. 
 
3.2 – Eerste begrotingswijziging 2022 
Sywert licht het onderwerp toe. Het bestuur heeft geen vragen en stelt de begrotingswijzing 2022 vast.  
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2022; en 
2. de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

 
3.3 – Beantwoording zienswijzen Kadernota 2023 
Het bestuur heeft geen vragen en stelt de Kadernota 2023 ongewijzigd vast 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2023; 
2. kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur; 
3. in te stemmen met de Kadernota 2023 en deze ongewijzigd vast te stellen. 

 
3.4 – Ontwerp Begroting 2023 RUD Utrecht 
Het bestuur heeft geen vragen en stelt de ontwerp Programmabegroting 2023 vast. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de ontwerp Programmabegroting 2023 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2026;  
3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp 

Programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht vast te stellen. 
 
3.5 – Overdrachtsdocument AB 
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. 
De heer De Kruif vraagt of de RUD Utrecht de nieuwe Raad ook persoonlijk wil informeren. De heer Jungen 
antwoord dat de RUD Utrecht langs alle Raden gaat om ze te informeren in de periode tussen september en 
december 2022. 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. het overdrachtsdocument vast te stellen. 
 
3 - Ter kennisname 
3.1 – Jaarverslag 2021 
Besluit: 
Het Algemeen Bestuur: 

1. kennis te nemen van het Jaarverslag 2021. 
 
4 - Stand van zaken 
Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 
De heer Verkerk licht toe dat het de verwachting is dat de wijzigingen in de wet gemeenschappelijke regelingen 
per 1 juli in gaan. Er mogen dan commissies gevormd gaan worden. Hiervoor is overeenstemming noodzakelijk 
van alle raden en staten van de deelnemers. Er heeft een overleg plaatsgevonden met de directeuren van de 
gemeenschappelijke regelingen hoe hier mee om te gaan. Het is aan de deelnemers welke veranderingen ze 
willen gaan toepassen en het is aan het Algemeen Bestuur hoe ze de Raden willen gaan adviseren. 
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Er worden daarnaast wat zienswijze termijnen langer. Dit kan gaan betekenen dat we de zienswijze termijnen 
van de Kadernota en de Begroting gaan samenvoegen omdat het anders niet werkbaar is. Het blijft een GR van 
de deelnemers en hier moet een gesprek over gevoerd worden hoe we hiermee omgaan. 
We krijgen 2 jaar de tijd om eventuele wijzigingen door te voeren. 
Organisatieontwikkelingen 
Personeel: de arbeidsmarkt is lastig. Er gaan goede mensen weg maar we kunnen de functies nog goed invullen.  
Samenwerking ODRU: de heer Jungen wil met het nieuwe Algemeen Bestuur kijken naar de toekomst en hoe de 
samenwerking met de ODRU verder vormgegeven kan worden. 
 
5 - Rondvraag en sluiting 
De heer Reijn geeft aan dat er veel waardering is bij de bewoners voor de RUD Utrecht over hun bijdrage aan de 
bijeenkomsten voor de asfaltcentrale.  
Mevrouw Treep geeft haar complimenten voor alle stukken en ze wil bedanken voor de samenwerking de 
afgelopen jaren. 
De heer De Kruif heeft het Algemeen Bestuur als team heel positief ervaren en ook naar de Raad toe. 
De heer Verkerk doet een oproep aan het bestuur om aan hun secretariaten te vragen zo snel mogelijk door te 
geven wie er in het nieuwe bestuur komt. 
Mevrouw de Vegte sluit zich aan bij de andere bestuursleden. 
De heer Van Dalen sluit zich ook aan bij de andere bestuursleden. 
De heer Spelt geeft aan dit naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste vergadering is als voorzitter. Hij vond het heel 
fijn om voorzitter te zijn van het bestuur bij de RUD Utrecht. 
 
De heer Spelt, de voorzitter, bedankt de leden van het Algemeen Bestuur voor hun deelname.  
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Actiepuntenlijst / Lange termijn agenda 
 

Nummer Actiepunt Actiepunt-
houder 

Streefdatum 

AB190328.03 Besluitvorming AB ODRU toevoegen aan stukken AB m.b.t. 
omgevingswet Bodem 

PV Wanneer 
bekend 

 
 
 

Lange termijn agenda 
Wanneer  Onderwerp Wie    
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Besluitenlijst 
 
 
 

ALGEMEEN BESTUUR RUD Utrecht  
31 maart 2022 

 
Nr Besluit 
B03.1 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de Jaarstukken 2021 RUD Utrecht vast te stellen; 
2. het resultaat over het boekjaar 2021 ad. € 837.000 als volgt te verwerken:  

a. € 110.000 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve ‘Persoonsgebonden 
Opleidingsbudget’;  

b. € 467.000 wordt toegevoegd aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 
‘Doorontwikkeling RUD Utrecht’; 

c. € 60.000 wordt toegevoegd aan de Algemene reserve; 
d. € 200.000 wordt teruggestort aan de deelnemers naar verhouding van percentage 

eigenaarschap. 
 

B03.2 Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. kennis te nemen van de voorgestelde eerste begrotingswijziging 2022; en 
2. de eerste begrotingswijziging 2022 vast te stellen. 

 
B03.3 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 
2023; 

2. kennis te nemen van de reactie van het Dagelijks Bestuur; 
3. in te stemmen met de Kadernota 2023 en deze ongewijzigd vast te stellen. 

 
B03.4 Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. de ontwerp Programmabegroting 2023 vast te stellen; 
2. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2022-2026;  
3. een zienswijzeprocedure te ondersteunen; 
4. de aanbiedingsbrief aan de deelnemers inzake de zienswijzeprocedure van de ontwerp 

Programmabegroting 2023 van de RUD Utrecht vast te stellen. 
 

B03.5 Het Algemeen Bestuur besluit: 
1. het overdrachtsdocument vast te stellen. 

 
VOOR AKKOORD:  VOOR AKKOORD: 
 
 
 
 
 
G.J.  Spelt  H. Jungen 
Voorzitter  Directeur/secretaris 

 


