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Aanbiedingsbrief  

 
aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht 
van: Dagelijks Bestuur 
steller: M. van Bockel 
onderwerp: AP03.3a_Reactie zienswijzen Kadernota 2019 
t.b.v.: Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 29 maart 2018 
bijlagen: b) Kadernota 2019 

 
 

 
Status 
 
O ter kennisneming 
O ter (oriëntatie) bespreking 
X  ter besluitvorming 
 

 
Samenvatting 
 
Op 20 december 2017 hebben wij de ontwerp Kadernota 2019 aan de gemeenteraden en provinciale staten 
toegestuurd met het verzoek om uiterlijk 13 februari 2019 een eventuele zienswijze op de ontwerp Kadernota 
2019 aan ons kenbaar te maken. Van de gemeenten Bunschoten, Leusden, Eemnes, Lopik, Soest, Utrecht en 
Houten hebben wij een zienswijze ontvangen. Deze zijn als bijlage toegevoegd. Van de overige deelnemers 
hebben wij tot op heden nog geen formeel bericht ontvangen. In deze aanbiedingsbrief geven wij een 
inhoudelijke reactie op de zienswijzen en stellen wij voor de ontwerp Kadernota 2019 vast te stellen. 
 
Samengevat kan gesteld worden dat er vanuit de deelnemers vooral aandacht gevraagd wordt voor het tijdig 
rapporteren over de voortgang en eventuele afwijkingen op de volgende onderdelen: 

- De aanvullende middelen voor ICT (en de daaruit voortgekomen doelstellingen); 
- De voortgang van het project VTH 3.0; en 
- De realisatie van de voorgestelde efficiencykortingen. 

 
Op basis van de ingediende zienswijze is besloten deze onderdelen expliciet mee te nemen in de formele 

rapportages die periodiek aan het Algemeen Bestuur en in een aantal gevallen aan de raad worden aangeboden. 
Dit zijn met name de Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en Jaarrekening. Daarnaast zullen aanvullend 
hierop, om tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen, deze onderwerpen periodiek op de agenda van 
het Algemeen Bestuur worden geagendeerd om over de voortgang te rapporteren. Deze verantwoording zal 
plaatsvinden op basis van het plan van aanpak inzake ICT en VTH 3.0. Tenslotte zal het behalen van de efficiency 
vooral zichtbaar moeten worden door lagere kentallen en/of hogere productie tegen dezelfde kosten. 
 

 
Voorstel 
 
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 

1. kennis te nemen van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers inzake de ontwerp Kadernota 2019;  
2. kennis te nemen en akkoord te gaan met de voorgestelde wijze van rapporteren inzake de in de 

zienswijze opgenomen aandachtspunten; en 
3. in te stemmen met de Kadernota 2019 en deze vast te stellen. 

 

 

Planning en communicatie 
 

Nadat de Kadernota 2019 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, zal deze worden toegezonden aan 

deelnemers. Tevens zal de Kadernota 2019 op de website van de RUD Utrecht geplaatst worden. 
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Toelichting 
 

Gemeente Bunschoten (voor zienswijze zie bijlage 1) 
In de zienswijze van de gemeente Bunschoten wordt positief gereageerd op de mogelijkheden vanaf 2019 
efficiencyvoordelen te kunnen behalen, waarbij vanaf 2021 vrijwel de gehele ‘investering’ wordt terugverdiend. Er 
is echter een punt van zorg over de borging van dit voordeel voor de komende jaren. Derhalve vraagt de 
gemeente Bunschoten de RUD Utrecht dan ook aan te geven hoe ze deze bezuinigingstaakstelling gaat 
monitoren. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
De RUD Utrecht heeft intern afdoende structuur georganiseerd en rapportages beschikbaar om te sturen op 
productiviteit en efficiency. De verantwoording hierover vindt onder andere plaats middels de 
Bestuursrapportages. De efficiency zal direct zichtbaar zijn middels de aanscherping van kentallen voor de diverse 
producten die de RUD Utrecht zijn deelnemers aanbied. De omvang van de eerste tranche die is ingeboekt in 
2019, groot € 100.000, is 1,4% van de totale variabele bijdrage en gezien de VTH-projecten die op dit moment 
van start zijn gegaan reëel. Voor volgende jaren zal mede door de kennis die opgedaan wordt met de huidige 
VTH-trajecten nieuwe projecten worden geïnitieerd met de doelstelling het werk efficiënter uit te voeren. 
 
Gemeente Leusden (voor zienswijze zie bijlage 2) 

De gemeente Leusden geeft aan kritisch te zijn over de gevolgde weg, met name het laat aanbieden aan het 
Algemeen Bestuur, dat invloed heeft gehad op het besluitvormingsproces. Daarnaast verzoekt de gemeente 
periodiek, tijdig en structureel te rapporteren over voortgang en eventuele afwijkingen op de volgende 
onderdelen: 

- De aanvullende middelen voor ICT; 
- De voortgang op het project VTH 3.0; 
- De realisatie van de voorgestelde efficiencykortingen 

 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het late tijdstip van het in kennis stellen van het Algemeen Bestuur betreurt het Dagelijks Bestuur ook, echter 
door het late moment van beschikbaar worden van het onderzoeksrapport en de wens hier zo snel mogelijk op te 
acteren zag het Dagelijks Bestuur geen andere mogelijkheid dan de gekozen weg. Verantwoording over de drie 
genoemde onderwerpen zal formeel plaatsvinden middels de Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en 
Jaarrekening. Periodiek zullen deze onderwerpen ook op de agenda van het Algemeen Bestuur worden 
geagendeerd om de voortgang te rapporteren. Deze verantwoording zal plaatsvinden op basis van het plan van 
aanpak inzake ICT en VTH 3.0. Daarnaast zal het behalen van de efficiency vooral zichtbaar moeten worden door 
lagere kentallen en/of hogere productie tegen dezelfde kosten. 
 
Gemeente Eemnes (voor zienswijze zie bijlage 3) 
De gemeente Eemnes heeft aangegeven af te zien van het indienen van een zienswijze. 
 
Gemeente Lopik (voor zienswijze zie bijlage 4) 
De gemeente Lopik geeft aan de gekozen richting in 2018 (waarbij middels een begrotingswijziging extra 
middelen zijn gevraagd) te onderschrijven en verzoekt reeds vanaf 2018 over de voortgang hiervan te 
rapporteren. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Verantwoording zal formeel plaatsvinden middels de Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en Jaarrekening. 
Periodiek zullen deze onderwerpen ook op de agenda van het Algemeen Bestuur worden geagendeerd om de 
voortgang te rapporteren. Deze verantwoording zal plaatsvinden op basis van het plan van aanpak inzake ICT en 
VTH 3.0. Daarnaast zal het behalen van de efficiency vooral zichtbaar moeten worden door lagere kentallen en/of 
hogere productie tegen dezelfde kosten. 
 
Gemeente Soest (voor zienswijze zie bijlage 5) 
De gemeente Soest geeft aan de gekozen weg te ondersteunen, echter in de meerjarenraming behorende bij de 
programmabegroting 2019 meer onderbouwing en concretisering te wensen van de oplopende efficiencykorting. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Het Algemeen Bestuur is content met het feit dat de gemeente Soest de gekozen weg onderschrijft. De 
concretiseringsslag is waar mogelijk verwerkt in de concept Programmabegroting 2019. Daarnaast verwijzen wij 
naar de reactie op de zienswijze van de gemeente Bunschoten. 
 
 
  



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2019 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 29 maart 2018  Pagina 3 van 11 
 

Gemeente Utrecht (voor zienswijze zie bijlage 6) 
De Gemeente Utrecht steunt de gekozen richting in ontwerp Kadernota 2019 en de hierin beschreven 

onderwerpen. Doelstelling hierbij is wel de aangegeven de beoogde resultaten te realiseren. 
 
Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
We zijn content met het feit dat de gemeente Utrecht de gekozen richting onderschrijft en zullen periodiek over 
voortgang rapporteren middels de daarvoor aangewezen kanalen (Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en 
Jaarrekening). 
 
Gemeente Houten (voor zienswijze zie bijlage 7) 
De Gemeente Houten heeft de zienswijze op de ontwerp tweede Bestuursrapportage 2017, de ontwerp eerste 
Begrotingswijziging 2018 en de ontwerp Kadernota 2019 in één brief verwoord. Samenvattend kan worden 
gesteld dat de gemeente Houten: 

1- Vindt te laat te zijn geïnformeerd over de overschrijding in 2017, terwijl dit nog niet bleek uit de ontwerp 
tweede Bestuursrapportage 2017; en 

2- Meer onderbouwing wil dat de investeringen die benodigd zijn voor de basis op orde (ICT), worden 
terugverdiend. Dit wil de gemeente via meetbare indicatoren om te kunnen monitoren en vaststellen dat 
dit gebeurd middels significant efficiënter en effectiever te gaan werken.  

 

Reactie van het Dagelijks Bestuur: 
Voor wat betreft het eerste onderdeel, het late tijdstip van het in kennis stellen van het Algemeen Bestuur 
betreurt het Dagelijks Bestuur ook. Echter, door het late moment van beschikbaar worden van het 
onderzoeksrapport en de wens hier zo snel mogelijk op te acteren zag het Dagelijks Bestuur geen andere 
mogelijkheid dan de gekozen weg. 
 
Voor wat betreft het tweede onderdeel, de verantwoording over de voortgang van de realisatie van basis op orde 
in relatie tot VTH 3.0 (die gezamenlijk voor verbetering van de efficiency en effectiviteit moeten zorgen) zal 
formeel plaatsvinden middels de Kadernota, Begroting, Bestuursrapportages en Jaarrekening. Periodiek zullen 
deze onderwerpen ook op de agenda van het Algemeen Bestuur worden geagendeerd om de voortgang te 
rapporteren op basis van het plan van aanpak inzake ICT en VTH 3.0. Daarnaast zal het behalen van de efficiency 
vooral zichtbaar moeten worden door lagere kentallen en/of hogere productie tegen dezelfde kosten. 
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Bijlage 1: zienswijze gemeente Bunschoten 
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Bijlage 2: zienswijze gemeente Leusden 
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Bijlage 3: concept zienswijze gemeente Eemnes 
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Bijlage 4: zienswijze gemeente Lopik 

  



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2019 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 29 maart 2018  Pagina 8 van 11 
 

 

Bijlage 5: zienswijze gemeente Soest 
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Bijlage 6: zienswijze gemeente Utrecht  

 

  



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2019 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 29 maart 2018  Pagina 10 van 11 
 

 

 

 

 

 

  



 
Onderwerp: Zienswijzen Kadernota 2019 
T.b.v.: Algemeen Bestuur 29 maart 2018  Pagina 11 van 11 
 

Bijlage 7: zienswijze gemeente Houten  

 

 


