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  RUD UTRECHT  

 

 

 

Aan de griffies van de deelnemers aan de RUD Utrecht 

 

 

PER EMAIL VERSTUURD 

 

 

Ons kenmerk : 80F8C853  

Onderwerp : Zienswijze ontwerpbegroting RUD Utrecht 2014-2015 

Datum  : 7 april 2014 

    

 

 

Geachte griffiers, 

 

Op 4 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht de ontwerpbegroting 2014-

2015 vastgesteld. Als deelnemer van RUD krijgt u hierbij op grond van artikel 33 en 34 van de 

Gemeenschappelijke regeling deze ontwerpbegroting aangeboden en kunt u uw zienswijze hierop aan ons 

kenbaar maken. U treft de ontwerpbegroting als bijlage aan. 

 

Uw zienswijze ontvangen wij graag vóór uiterlijk 2 juni 2014 waarna de ontwerpbegroting, gelezen uw 

zienswijze, ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de RUD Utrecht 

van 27 juni 2014.  De aldus vastgestelde begroting zal vervolgens aan de toezichthouder, het ministerie van 

Binnenlandse zaken worden gezonden.  

 

Verschuiving taken  

Op 1 januari 2014 heeft er een overdracht van het bevoegd gezag plaatsgevonden. Als gevolg van deze 

verschuiving is ook de inbreng per deelnemer ten opzichte van het bedrijfsplan RUD Utrecht 2.0 gemuteerd. In 

de voorliggende begroting is dat ook voor elk van de deelnemers inzichtelijk gemaakt. Als uitgangspunt voor 

deze mutatie zijn het aantal bedrijven dat overgaat, de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken en 

de budgetten die daarvoor door de provincie in eerste instantie zijn ingebracht. Daarmee is de verschuiving 

voor de RUD budgettair neutraal. Voor gemeenten levert deze verwerking ten opzichte van de mutatie in het 

gemeentefonds in de meeste gevallen een voordeel op, voor de provincie een nadeel. 

 

Risico’s 

De ontwerpbegroting is de eerste voor de RUD Utrecht. Als gevolg daarvan zijn er nog een aantal 

onzekerheden in de begroting waarmee rekening moet worden gehouden:  

 Productieverlies in de opstart: Het opstarten van de nieuwe organisatie, bestaande uit circa 130 

medewerkers die uit meerdere organisaties afkomstig zijn, heeft tijd nodig. De integratie zal mogelijk 

leiden tot een lagere productiviteit. 

 Vacatures na het plaatsingsproces: Als niet alle functies kunnen worden vervuld bij aanvang op 1 juli 2014 

kan dat leiden tot hogere kosten voor de RUD indien daarvoor moet worden ingehuurd. 

 Administratieve organisatie: Er wordt gewerkt met ‘verlengde kabels’, op de systemen van de deelnemers 

voor een periode van één jaar. Als de werkprocessen van de deelnemers nog niet beschreven zijn kan dat 

gevolg hebben voor de kwaliteit van de producten en diensten die door de RUD Utrecht worden 

aangeboden. 

 Waardering functieboek: Bij het opstellen waren de definitieve waardering nog niet beschikbaar. 

Afhankelijk van de definitieve waarderingen kunnen de kosten hoger dan wel lager uitvallen.    
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 Veranderingen in wet- en regelgeving: Veranderingen in wet- en regelgeving die in de eerste jaren moeten 

worden ingevoerd kunnen mogelijk niet budgettair neutraal worden opgevangen, indien deze niet uit de 

post onvoorzien kunnen worden gedekt. 

 

De projectorganisatie en het management van de RUD werken eraan om de bovenstaande risico’s te 

beheersen en binnen de begroting van de RUD op te vangen. 

 

Aandachtspunt 

Ik wil u er verder op attenderen dat u, conform de reguliere procedures rondom bekendmakingen, de 

bijgesloten ontwerpbegroting voor een ieder ter inzage dient leggen en tegen betaling van kosten dient te 

verstrekken, voor zover daarom wordt gevraagd. Dat deze mogelijkheid bestaat dient u kenbaar te maken door 

middel van een openbare kennisgeving. 

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling uw zienswijze 

tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur RUD Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ralph de Vries 

voorzitter 

 

 

 

 

 

c.c: in kopie verstuurd aan de leden van Algemeen Bestuur van RUD Utrecht  


