
Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L 138579

Datum raadsvergadering: 21 september 2017

Portefeuillehouder: E. van Beurden

Onderwerp: Eerste Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht

Voorstel 
Het college stelt u voor geen zienswijze in te dienen op de concept Eerste 
Bestuursrapportage 2017 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. De RUD Utrecht stelt twee maal per jaar een 
Bestuursrapportage op over het lopende jaar. Op basis van de Gemeenschappelijke 
Regeling moet een zienswijze van de raad worden gevraagd voor het onderdeel van de 
rapportage dat betrekking heeft op het onttrekken van gelden uit bestemmingsreserves. 

Doel / Effect
Het realiseren van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving in Leusden.

Argumenten
1. De zienswijze procedure betrekking heeft op het onttrekken van gelden uit de 

bestemmingsreserve voor outputfinanciering
De RUD Utrecht is bezig om over te gaan naar outputfinanciering per 1 januari 2018. 
Hiervoor is de afgelopen periode een bestemmingsreserve in het leven geroepen. In 
2017 zijn de voorbereidingen voor outputfinanciering in volle gang en worden kosten 
gemaakt. De RUD stelt voor om € 177.000 aan de bestemmingsreserve te onttrekken 
t.b.v. het doel waarvoor de reserve bestemd is. Daarom wordt voorgesteld om geen 
zienswijze in te dienen.  

Plan van aanpak/Tijdsplanning
Het AB van de RUD Utrecht neemt op 5 oktober een besluit over de Eerste Bestuurs-
rapportage 2017. 

Bijlage(n)
Concept Eerste Bestuursrapportage 2017 RUD Utrecht en Aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

A. de Brouwer A.J. Dragt
locosecretaris locoburgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden; 

Besluit op basis van het voorstel van het college van 18 juli 2017, nummer: L138579

b e s l u i t :
geen zienswijze in te dienen op de concept Eerste Bestuursrapportage 2017 van de RUD 
Utrecht.

Aldus besloten door de raad van de gemeente 
Leusden in zijn openbare vergadering van 21 september 2017

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