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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.2a_Reactie zienswijzen eerste Begrotingswijziging 2023 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 februari 2023 
bijlagen: b) Eerste Begrotingswijziging 2023 
 
 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X ter besluitvorming 
 
 
Samenvatting 
 
Op 15 september 2022 heeft de RUD Utrecht de ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2023 aan de gemeenteraden 
en provinciale staten toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 9 december 2022 een eventuele zienswijze op de 
ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2023 aan ons kenbaar te maken. 
 
Van enkele regievoerders en raadsrapporteurs hebben wij inhoudelijke vragen ontvangen, die wij op toereikende 
wijze hebben kunnen beantwoorden. Van zeven deelnemers hebben wij formeel of informeel een reactie 
ontvangen dat er geen zienswijze zal worden ingediend.  
 
 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. de Ontwerp Eerste Begrotingswijziging 2023 definitief vast te stellen. 
 
 
Planning en communicatie 
 
Nadat de eerste Begrotingswijziging 2023 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden 
toegezonden aan deelnemers. Tevens zal de Eerste Begrotingswijziging 2023 op de website van de RUD Utrecht 
geplaatst worden. 
 
 
Toelichting 
 
Op 15 september 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) de 
ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 vastgesteld voor zienswijze. Als deelnemer van de RUD Utrecht heeft u 
hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling deze ontwerp eerste begrotingswijziging 
2023  aangeboden gekregen om uw zienswijze ten aanzien van de verhoging van de deelnemersbijdrage ten 
gevolge van de nieuwe CAO, binnen de wettelijke termijn van twaalf weken, aan ons kenbaar maken. U treft de 
ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 als bijlage aan. 
  
Gezien de wettelijke termijn was de uiterste datum om uw zienswijze kenbaar te maken 9 december 2022, 
waarna de ontwerp eerste begrotingswijziging 2023 vastgesteld zal worden in het Algemeen bestuur van 3 
februari 2023. Door de RUD Utrecht is geen enkele zienswijze ontvangen op de Eerste begrotingswijziging 2023. 
 


