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Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2020 RUD Utrecht

Voorstel
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 
2020 van de RUD Utrecht.

Aanleiding
De RUD Utrecht is een verbonden partij en voert sinds 1 juli 2014 een aantal wettelijke 
milieutaken voor de gemeente Leusden uit. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling 
vraagt de RUD Utrecht zienswijze van de raad op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020. 
De RUD Utrecht heeft op 3 juli 2020 de rapportage voor zienswijze aangeboden aan de 
raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 28 augustus 2020. 

Doel / Effect
De RUD Utrecht voert wettelijk verplichte milieutaken uit ten behoeve van een schone, 
veilige en duurzame leefomgeving.

Argumenten
1.1 De zienswijzeprocedure heeft betrekking op diverse onttrekkingen van gelden uit  

verschillende bestemmingsreserves 
Het gaat om de volgende onttrekkingen uit bestemmingsreserves:
 Het onttrekken van € 87.000 uit de bestemmingsreserve Asbest. Het voorstel is de 

volledige reserve te onttrekken om de ontwikkeling van de implementatie van 
asbesttaken af te ronden; 

 Het onttrekken van € 50.000 uit de bestemmingsreserve Kleur bekennen. Het 
voorstel is de volledige reserve te onttrekken om het vervolgtraject af te ronden; 

 Het onttrekken van € 39.000 uit de bestemmingsreserve transitie outputfinanciering 
voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk gevormd was (ondersteuning bij vertrek 
van medewerkers); 

 Het onttrekken van € 310.000 uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Het 
voorstel is de volledige reserve te onttrekken om de organisatie zo goed mogelijk 
voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. De totale kosten hiervoor zijn 
geraamd op € 941.000, deze kunnen gedeeltelijk hieruit worden gedekt. De 
resterende kosten € 562.000 worden voor € 379.000 gedekt uit diverse budgetten 
(onvoorzien, opleidingsbudgetten en innovatiebudget, pag. 26 van de rapportage). 

Aan de hand van deze eerste bestuursrapportage 2020 stelt de RUD Utrecht een eerste 
begrotingswijziging voor 2020 voor. De onttrekkingen zijn in overeenstemming met het 
doel van de bestemmingsreserves en hebben geen gevolgen voor de hoogte van de 
deelnemersbijdrage van de gemeente aan de RUD Utrecht. De overige onderdelen van 
de bestuursrapportage liggen niet voor zienswijze voor.
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De begroting zal na deze wijzigingen eindigen op een negatief saldo van € 252.000. Het 
negatieve saldo kan gedekt worden uit de algemene reserve, hiervoor zijn geen 
aanvullende middelen van deelnemers noodzakelijk. 
Derhalve stelt het college voor om geen zienswijze in te dienen op deze eerste 
bestuursrapportage 2020.   

1.2 De zienswijze termijn past niet binnen de vergadercyclus van de raad
De zienswijze termijn van 28 augustus 2020 past niet binnen de vergadercyclus van de 
raad (1 oktober 2020). Het college heeft daarom op basis van het argument 1.1 en onder 
voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, de RUD Utrecht bericht dat er geen 
zienswijze wordt ingediend op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020. 

1.3 In de brief aan de RUD Utrecht vraagt het college aandacht voor gemaakte afspraken 
Op 28 mei jl. zijn (proces)afspraken gemaakt in het Algemeen Bestuur van de RUD 
Utrecht. 
Het Algemeen Bestuur heeft de opdracht meegegeven zoveel mogelijk te besparen op 
de kosten van de RUD Utrecht voor de voorbereiding op de Omgevingswet (die is 
uitgesteld naar 2022). In de komende maanden zal de RUD Utrecht op zoek gaan naar 
eventuele besparingsmogelijkheden. Bij de Tweede Bestuursrapportage 2020 zullen de 
uitkomsten worden verwerkt.  
Daarnaast is in verband met de Corona crisis afgesproken om in 2020 eenmalig de 
variabele bijdrage om te zetten in een vaste bijdrage en hiermee de omzetderving als 
gevolg van Corona te compenseren. Daarbij is de afspraak gemaakt, dat de RUD Utrecht 
in goede samenspraak met de opdrachtgevers, een plan van aanpak maakt, met als doel 
de effecten van de door Corona ontstane boeggolf (niet uitgevoerd maar wel verwacht 
werk uit het primaire proces) te minimaliseren. 
In de brief aan de RUD Utrecht vraagt het college aandacht voor deze gemaakte 
afspraken. 

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
N.v.t.

Risico’s
N.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De zienswijze procedure eindigt op 28 augustus 2018. De bestuursrapportage wordt ter 
vaststelling behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 
1 oktober 2020. Het college heeft in verband met deze termijn de RUD Utrecht bericht, onder 
voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, dat geen zienswijze wordt ingediend.

Bijlagen
Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020 en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

H.W. de Graaf – Koelewijn G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 augustus 2020, nummer:  L250591.

b e s l u i t:
 geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2020 van de RUD 

Utrecht.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 1 oktober 2020

I. Schutte - van der Schans G.J. Bouwmeester
griffier voorzitter
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