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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

Aanleiding 

Wij ontvingen van u de Ontwerp-programmabegroting 2016. Conform artikel 33 lid 3 van de 

Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0 kunnen wij een zienswijze indienen. Van die mogelijkheid 

maken wij gebruik. Daarnaast ontvingen wij van u ter kennisgeving de Jaarstukken en het Jaarverslag 2014 van 

de RUD Utrecht. Bij deze stukken willen wij enkele kanttekeningen plaatsen.  

 

Zienswijze Ontwerp programmabegroting 2016 

Graag maken wij van de mogelijkheid gebruik om onze zienswijze kenbaar te maken. De programmabegroting 

en de zienswijze zijn behandeld in de Commissie Bestuur, Europa en Middelen van 18 mei 2015. In onze 

Statenvergadering van 26 mei 2015 hebben wij hierover besloten.  

In de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en risicomanagement’ worden verschillende risico’s genoemd. De 

risico’s zijn scherper in beeld dan in de begroting over de periode 2014-2015. Gemeld wordt dat het momenteel 

niet mogelijk is om de omvang en de kans van optreden van de diverse risico’s te bepalen. In 2016 wilt u 

beginnen met de implementatie van risicomanagement. Wij hebben er begrip voor dat uw organisatie nog in 

opbouw is, maar wij vinden het noodzakelijk om de omvang en de kans van optreden van de risico’s reeds in 

2015 te onderzoeken en te inventariseren, zodat de risico’s (financieel) geconcretiseerd kunnen worden en uw 

stelling dat het weerstandsvermogen vooralsnog niet verder verhoogd hoeft te worden, onderbouwd wordt. Wij 

verzoeken u onze zienswijze te betrekken bij de verdere besluitvorming over de Programmabegroting en ons 

daarover te informeren.  

 

Kanttekeningen bij de stukken ter kennisgeving 

Op grond van artikel 33, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0 dienen de voorlopige 

jaarrekening en de algemene en financiële beleidsmatige kaders vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan 

het begrotingsjaar aan Provinciale Staten te worden aangeboden. Wij constateren dat dit niet conform de regels 

heeft plaatsgevonden, aangezien de Jaarrekening op 26 maart jl. reeds door het Algemeen Bestuur van de 

RUD Utrecht werd vastgesteld. Na de vaststelling zijn deze stukken op 27 maart jl. ter kennisgeving aan onze 
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Staten gezonden. Wij verzoeken u in het vervolg de voorschriften uit de Gemeenschappelijke Regeling op te 

volgen.   

De Jaarstukken 2014 laten fluctuaties zien in de realisatie ten opzichte van de ramingen binnen de 

programmaonderdelen Handhaving, Vergunningverlening en Advisering. In het belang van de provincie Utrecht 

als deelnemer is het gewenst dat de RUD Utrecht ons een tijdig en goed inzicht verschaft in de werkelijk 

gerealiseerde uren en kosten. In verband hiermee verzoeken wij u om Gedeputeerde Staten van Utrecht 

hierover tijdig en periodiek te informeren.  

 

Tot slot 

Wij constateren dat de RUD Utrecht vanaf 1 juli 2014 een goede start heeft gemaakt. Uw uitdaging is om een 

krachtige en toekomstbestendige organisatie te realiseren. Wij wensen u veel succes met de verdere opbouw 

van uw organisatie.  

 

 

Hoogachtend,  

 

 

Provinciale Staten van Utrecht 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 


