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Geachte mevrouw Pennarts-Pouw,
In de vergadering van 29 maart 2018 van het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst
Utrecht (hierna; “RUD”) is de ontwerp “Programmabegroting 2019” vastgesteld.
Bij brief van 30 maart 2018 heeft u ons, op grond van artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke
Regeling, de ontwerp “Programmabegroting 2018” de gelegenheid geboden om voor 25 mei 2018 een
zienswijze op die ontwerp begroting kenbaar te maken. Hieronder wordt onze zienswijze verwoord.
Inhoudelijk
Wij stellen vast dat de ontwerp “Programmabegroting 2019” binnen de kaders van de besluitvorming
van de gemeenteraad van 22 december 2016 past (wijziging gemeenschappelijke regeling).
Op uw beleidsvoornemens hebben wij reeds op 1 februari 2018 in een zienswijzebrief op de Kadernota
2019 gereageerd.
Financieel
Doordat de provincie voor 2019 minder taken afneemt van de RUD wordt de jaarlijkse vaste bijdrage
van de gemeente Utrecht structureel verhoogd met €21.000,00. Het verbaast ons dat in de Kadernota
2019 nog geen zicht was op deze ophoging. Over deze onaangename verrassing gaan wij graag
binnenkort met u in gesprek.
Volgens mededeling van de provincie in het regievoerdersoverleg zal de provincie de komende jaren
nog verder inkrimpen op het takenpakket dat is ondergebracht bij de RUD. Doordat de provincie
financieel gezien de grootste deelnemer is (57% van de totale begroting) zullen de andere deelnemers
meer moeten gaan bijdragen in de vaste kosten. Wij verzoeken u om ons inzicht te verschaffen in de
afname van dat takenpakket tot 2021. Daarnaast verzoeken wij u ons aan te geven op welke wijze en
termijn u de vaste kosten kan verminderen. Omdat u een deel van de vaste kosten verwacht te kunnen
opvangen met extra opdrachten zouden wij daar ook graag meer inzicht in willen hebben. Wij achten
deze informatie noodzakelijk voor een afgewogen oordeel over de meerjarenbegroting.
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Risico’s
De RUD heeft een inschatting gemaakt van de omvang en de kans van de risico’s. Vervolgens is
aangegeven of het om een incidenteel of structureel risico gaat. Daarnaast heeft u aangegeven welke
beheersmaatregelen zijn getroffen om deze risico’s te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te
beperken. Uit de programmabegroting blijkt dat het weerstandsvermogen ten opzichte van 2018 is
gehalveerd. Een verdere afname van dit weerstandsvermogen vinden wij onwenselijk.
Hoogachtend,
Gemeenteraad van Utrecht,

de griffier,

de voorzitter,

mr. M. van Hall

mr. J.H.C. van Zanen
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