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Onderwerp 1e Bestuursrapportage 2019 RUD Utrecht

Voorstel
Het college stelt u voor om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e 
Bestuursrapportage 2019 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 2019. 
De RUD Utrecht heeft op 4 juli 2019 de rapportage voor zienswijze aangeboden aan de 
raad. De zienswijze termijn loopt tot en met 30 augustus 2019. 

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 een onttrekking van gelden uit 

bestemmingsreserves Innovatie en ISV
De bestemmingsreserve Innovatie van € 140.000 is gevormd bij de jaarrekening 2018. 
Het voorstel is om de volledige reserve te onttrekken om, zoals bedoeld bij de vorming 
van de reserve, de ontwikkelde producten uit VTH 3.0 voort te blijven zetten in 2019. Het 
betreft onder andere de inzet van data-analyse en een RUD-app.
De bestemmingsreserve ISV is gevormd voor de ondersteuning bij het treffen van 
gevelmaatregelen in verband met geluidsoverlast van weg/railverkeer. Het voorstel is om 
€ 21.000 te onttrekken uit de reserve voor de verwachte kosten.
Aan de hand van deze eerste bestuursrapportage 2019 stelt de RUD Utrecht een tweede 
begrotingswijziging voor 2019 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. 

1.2 De zienswijze termijn past niet binnen de vergadercyclus van de raad
De zienswijze termijn van 30 augustus 2019 past niet binnen de vergadercyclus van de 
raad (26 september 2019). 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 2019. 
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De RUD Utrecht bereidt een voorstel voor tot wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling, zodat onttrekkingen aan bestemmingsreserves voor het doel waarvoor de 
reserve bestemd is, worden uitgezonderd van de zienswijze procedure.  

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

Risico’s
N.v.t.

Plan van aanpak / Tijdsplanning
De zienswijze procedure eindigt 30 augustus 2018, waarna de bestuursrapportage ter 
vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD 
Utrecht van 3 oktober 2019. Het college heeft in verband met deze termijn de RUD Utrecht 
bericht, onder voorbehoud van het nog te nemen raadsbesluit, dat er geen zienswijze wordt 
ingediend.

Bijlagen
Ontwerp 1e Bestuursrapportage 2019 en aanbiedingsbrief

Het college van de gemeente Leusden,

T. Teeuwisse G.J. Bouwmeester
locodirecteur-secretaris burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 23 juli 2019, nummer:  L219485.

b e s l u i t:
 Om geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 1e Bestuursrapportage 2019 van de RUD 

Utrecht.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019

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