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Afgelopen week heeft Saskia Borgers aan het Dagelijks Bestuur laten weten dat zij haar functie als interim 
manager van de RUD neerlegt. Saskia heeft in 2,5 jaar veel gerealiseerd voor de RUD. Ze heeft zich ingezet om 
onze RUD te laten functioneren volgens landelijke uitgangspunten en werkte in opdracht van het AB aan verdere 
innovatie tot outputfinanciering. 

Een verschil van inzicht met de teamleiders en OR over de wijze waarop de opgave moet worden gerealiseerd en 
het tempo waarin dat kan plaatsvinden en het ontbreken van wederzijds vertrouwen, heeft Saskia doen besluiten 
om haar opdracht terug te geven. 

Als Dagelijks Bestuur betreuren wij de ontstane situatie maar wij respecteren het besluit van Saskia Borgers. Onze 
eerste zorg is nu om de organisatie op koers te houden en onrust zoveel mogelijk te beperken. Wij zullen daarom 
zo spoedig met een oplossing komen voor de komende periode. Deze tijd zullen wij bovendien gebruiken om ons 
een beeld te vormen van de oorzaken van de ontstane situatie en de eventuele effecten op de door het AB 
vastgestelde ambities. 

De eerstvolgende AB vergadering van 6 oktober zullen wij hierover uitgebreid met elkaar spreken. Van 
tussentijdse relevante ontwikkelingen houden wij u uiteraard op de hoogte. 

De medewerkers van de RUD worden vanmiddag om half 3 door Saskia Borgers en het Dagelijks Bestuur 
geïnformeerd over de recente ontwikkelingen. Tot dat tijdstip verzoeken wij u om deze informatie vertrouwelijk te 
houden. 

Saskia geeft aan dat ze met heel veel plezier gewerkt heeft aan en in de RUD en wenst iedereen veel succes bij 
de opgave die nog voor ons ligt. We zullen haar op een later tijdstip op een passende wijze bedanken en wensen 
haar succes bij de volgende uitdaging. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Dagelijks Bestuur, 

Mariëtte Pennarts-Pouw 
voorzitter 

Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. 
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