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Geacht bestuur, 

 

Aanleiding 

Het Algemeen Bestuur van de RUD heeft op 6 juli jl. ingestemd met de eerste Bestuursrapportage 2018 en de 
tweede begrotingswijziging 2018 waarna deze Bestuursrapportage ten behoeve van de zienswijzeprocedure is 
aangeboden aan de deelnemers. Conform de wet gemeenschappelijke regelingen kunnen wij een zienswijze 
indienen. Ondanks dat het meerjarige saldo van de RUD Utrecht een positief beeld laat zien, maken wij graag 
van deze mogelijkheid gebruik. 
 
Argumenten zienswijze 

Inhoudelijk kunnen wij ons vinden in de aangeboden bestuursrapportage. Ondanks het gepresenteerde 
positieve resultaat willen wij met deze zienswijze twee punten bij u onder de aandacht brengen:  

1. Onze zorgen over de uitputting van de reserves 

2. Kwalitatieve doorontwikkeling van de rapportages en P&C-documenten 

 

Ad 1. Onze zorgen over de uitputting van de reserves 

Door middel van de voorgestelde begrotingswijzigingen vinden onttrekkingen plaats aan de bestemmings- 

reserves. De resterende waarde van de reserves is nu per saldo lager dan het bedrag wat op basis van de 

voorgestelde begrotingswijziging onttrokken wordt, wat in onze ogen een zorgelijke ontwikkeling is. Het is 

onwenselijk als het eigen vermogen van de RUD, waartoe de bestemmingsreserves ook behoren, verder 

afneemt zonder een onderbouwing dat de reserves toekomstbestendig zijn. Dit roept bij ons de volgende 

vragen op over de weerbaarheid van de organisatie in de (nabije) toekomst:  

 

- Bent u van mening dat de resterende saldi van de bestemmingsreserves voor de komende jaren 

voldoende zullen zijn en kunt u dit nader toelichten? 

- Indien u van mening bent dat de resterende saldi van de bestemmingsreserves niet toereikend zijn, 

welke maatregelen gaat de RUD nemen om de reserves weer op peil te brengen? 

- Heeft de RUD mogelijke financiële risico’s voor het tweede gedeelte van dit jaar al inzichtelijk? Hoe 

verhouden deze financiële risico’s zich tot de zeer beperkte ruimte die reserves nu nog bieden? 
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Ad 2. Kwalitatieve doorontwikkeling van de rapportages en P&C-documenten 

Binnen de RUD wordt op dit moment nagedacht over de doorontwikkeling van de rapportagestructuur. Mede 

gebaseerd op de bovengenoemde zorg is het noodzakelijk beter inzicht in de (financiële) voortgang en 

risicobeheersing te verkrijgen. Dit betekent dat niet alleen de rapportagestructuur maar ook de rapportages zelf 

een kwalitatieve doorontwikkeling behoeven. Niet de hoeveelheid en frequentie van rapporten / rapporteren is 

doorslaggevend, maar de kwaliteit van de sturingsinformatie opgenomen in deze rapportages is maatgevend 

om tijdig in staat gesteld te worden bij te sturen daar waar nodig of gewenst. Door middel van overzichtelijke en 

inzichtelijke rapportages kan het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de deelnemers direct tot de essentie komen 

en kan makkelijker bijgestuurd worden als ook de maatregelen die mogelijk nodig zijn opgenomen worden. 

 

Hoewel de RUD al wel slagen gemaakt heeft, is er in onze ogen zeker ruimte voor verbetering. Wij willen u dan 

ook verzoeken om op korte termijn met een voorstel hieromtrent te komen. 

 

Tot slot 

Wij vertrouwen erop dat onze zienswijze de benodigde opvolging krijgt. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
 

De secretaris, 


