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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.1a_Reactie zienswijzen Ontwerp Bestuursrapportage 2022 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 februari 2023 
bijlagen: b) Ontwerp Bestuursrapportage 2022 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 15 september 2022 hebben wij de ontwerp Bestuursrapportage 2022 aan de gemeenteraden en provinciale 
staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 9 december 2022 een eventuele zienswijze op de ontwerp 
Bestuursrapportage 2022 aan ons kenbaar te maken. 
 
Van enkele regievoerders en raadsrapporteurs hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende 
wijze hebben kunnen beantwoorden. Daarnaast hebben wij een inhoudelijke (concept) zienswijze ontvangen op 
de ontwerp Bestuursrapportage 2022 van twee verschillende deelnemers. Ook hebben enkele deelnemers 
formeel of informeel aangegeven te verwachten dat er geen zienswijze zal worden ingediend. Alle schriftelijke 
(concept) zienswijzen hebben we als bijlagen toegevoegd aan deze brief. In de toelichting behandelen we de 
reactie op de ontvangen zienswijzen. 
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen (concept)zienswijzen van de deelnemers inzake de Ontwerp 
Bestuursrapportage 2022; en 

2. de Ontwerp Bestuursrapportage 2022 inclusief Tweede Begrotingswijziging 2022 definitief vast te 
stellen. 

 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de Bestuursrapportage 2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden aan 
deelnemers. Tevens zal de Bestuursrapportage 2022 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Er is met betrekking tot de Bestuursrapportage 2022 een zienswijzeprocedure gestart in verband met 
onttrekkingen aan de bestemmingsreserves. Alle overige wijzigingen die zijn voorgesteld vallen binnen het 
mandaat van het Algemeen Bestuur.  
 
De volgende onderwerpen uit de Bestuursrapportage 2022 zijn voor zienswijze voorgelegd: 
 

- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Omgevingswet ter dekking van de kosten die ontstaan 
in 2022 om de RUD Utrecht voor te bereiden op de Omgevingswet (€ 400.000) 
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- Onttrekking van de bestemmingsreserve voor de Doorontwikkeling RUD Utrecht ter dekking van de 
kosten ontstaan in 2022 voortvloeiend uit het traject "Samen op weg" en "Kleur bekennen" (€ 257.000), 
van inrichting naar MBA (€ 150.000) en de ontwikkeling van de RGT-app (€ 60.000) 

- Onttrekking aan de bestemmingsreserve voor het VTH-zaaksysteem ten behoeve van de extra kosten 
die ontstaan voor de implementatie van dit nieuwe systeem (€ 100.000) 

 
Alle bestemmingsreserves hadden een specifiek doel. Hiervoor zijn ze nu ook onttrokken. Verschillende 
deelnemers hebben in hun zienswijze aangegeven de onttrekkingen de ondersteunen. De overige deelnemers 
hebben geen zienswijze ingediend op de hierboven genoemde onttrekkingen. 
 
Door de diverse deelnemers zijn echter wel op andere (formeel niet voor zienswijze vatbare) onderdelen reflectie 
en adviezen gegeven op de Ontwerp eerste Bestuursrapportage 2022.  
 
De gemeente Amersfoort en Utrecht roepen de RUD Utrecht op om de achterblijvende DVO productie zoveel 
mogelijk in te lopen en de gemeenten hierover op de hoogte te houden. 
 
In 2022 is de RUD Utrecht overgegaan naar een nieuw primair zaaksysteem. Aan het begin van het jaar heeft dit 
geleidt tot productieverlies aangezien de medewerkers in het primair proces moesten wennen aan het nieuwe 
systeem en trainingen moesten volgen. Inmiddels werkt het nieuwe zaaksysteem naar behoren en is er geen 
productieverlies meer als gevolg van deze overstap. Daarnaast heeft heel Nederland gedurende 2022 te maken 
gehad met een hoger ziekteverzuim dan normaal. Door het inzetten van de post Onvoorzien uit onze begroting 
2022 ter dekking van inhuur heeft de RUD Utrecht dit gedeeltelijk goed kunnen maken. Door het uitstellen van de 
Omgevingswet hebben de medewerkers van de RUD Utrecht in de laatste maanden van 2022 nog een flinke 
inhaalslag kunnen maken met betrekking tot de DVO productie. De achterstand is hierdoor flink ingelopen. De 
uiteindelijke verwachting is dat de DVO’s voor gemiddeld ongeveer 95% gerealiseerd worden. Gedurende 2022 is 
zowel het RVO als beide besturen voortdurend op de hoogte gehouden over de ontwikkelingen met betrekking 
tot de DVO productie en het te verwachten negatieve resultaat eind 2022.  
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Bijlage 1: Reactie gemeente Amersfoort 
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Bijlage 2: Reactie gemeente Utrecht 
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