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Toelichtinq:

Op 9 september heefr de RUD meegedeeld dat er een nieuwe directeur is aangesteld die per 1 oktober in
dienst zal treden. ln april van dit jaar heeft de SP schriftelijke vragen gesteld in verband met de zeer ruime
beloning van de toenmalige directeur met opvolging in de Statenvergadering van 6 juni. Uit de aankondiging valt
niet af te leiden op basis van welke beloningsregeling de nieuwe directeur aan het werk gaat.

1. Wat gaat de nieuwe directeur verdienen?

Antwoord:
Het salaris bedraagt €7.711,83 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband.

2. Hoe verhoudt zich deze verdienste tot de WNT?

Antwoord:
Dit salaris ligt onder de WNT norm

3. ls de nieuwe directeur in dienst van de RUD of extern?

Antwoord:
De nieuwe directeur is in dienst van de provincie Utrecht en wordt voor 1 jaar gedetacheerd naar de
RUD op basis van daadwerkelijke werkgeverslasten (135.111 op jaarbasis)

4. Combineert de nieuwe directeur zijn functie met andere functies? Zo ja, welke?

Antwoord:
De nieuwe directeur combineert zijn functie niet met andere functies.
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5. Op welke wijze heeft de discussie in de Statenvergadering van 6 juni, waarin de SP niet de enige partij
was die bedenkingen had, een rolgespeeld tijdens de sollicitatieprocedure? Heeft u de bedenkingen
tegen de toenmalige regeling met de kandidaat besproken? Zo ja,hoe?

Antwoord:
De bedenkingen over het salaris van de voormalig directeur die in de Statenvergadering van 6 juni aan
de orde zijn gekomen zijn voorafgaand aan de wervings- en sollicitatieprocedure besproken.
Nee, Genoemde bedenkingen zijn niet besproken met kandidaat omdat kandidaat een
arbeidsovereenkomst bij de provincie heeft en de provincie de kandidaat detacheert naar de RUD.

Gedeputeerde Staten Utrecht,

Voozitter,

Secretaris
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