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Aanwezig :
J. Baerends (gemeente Baarn), mw. A.J.M. van Beek (gemeente Leusden), C. van Eijk (gemeente
Amersfoort), G. de Kruif (gemeente Woudenberg), M. van Liere (gemeente Houten), M. Nagel
(gemeente Bunschoten), H. Reusch (gemeente Nieuwegein), mw. M. de Rijk (gemeente Utrecht),
G. Spelt (gemeente Lopik), R. de Vries (provincie Utrecht; voorzitter) B. Wondergem
(gemeente Eemnes) en H. Witte (gemeente Soest).
Ambtelijke ondersteuning:

R. Andringa (kwartiermaker RUD Utrecht), mw. E. Boiten (projectmanager RUD Utrecht), B. Kokx
(adviesbureau KokxDeVoogd) en mw. I. Witjes (projectmedewerker RUD Utrecht; verslag).

1

Opening door voorzitter Portefeuillehoudersoverleg RUD 2.0

De voorzitter de heer De Vries opent de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg RUD 2.0 en heet de
aanwezigen welkom. De voorzitter stelt aan iedere deelnemer/bestuurder de volgende vragen:
a. Heeft uw college besloten toe te treden?
b. Is dit besluit gepubliceerd?
c. Bent u door uw college benoemd als lid van het Algemeen Bestuur?
De deelnemers antwoorden unaniem bevestigend op voornoemde vragen. Geconcludeerd kan worden dat de
oprichting van- en deelname aan de RUD Utrecht 2.0 hiermee rechtsgeldig is.
De heer Andringa meldt dat het noodzakelijk is om een OR-advies te hebben van alle partijen die personeel
overdragen. Inmiddels hebben we van alle partijen een positief OR-advies, met uitzondering van de OR van de
provincie Utrecht. Zij stemmen naar verwachting morgen in. Derhalve dient formeel dit voorbehoud gemaakt te
worden zodat het niet nodig is het besluit opnieuw te laten bekrachtigen.

2

Verslag vergadering portefeuillehoudersoverleg RUD 2.0 d.d. 18 december 2013

Tekstueel: Pagina 3, punt 2c (gevolgen overdracht bevoegd gezag): de heer Andringa geeft aan dat de
omschrijving in de eerste zin van ‘doel/beslispunt’ niet juist is geformuleerd. De tekst dient gewijzigd te worden
in ‘doel/beslispunt(en): de leden van het portefeuillehoudersoverleg RUD Utrecht 2.0 besluiten’ (i.p.v. de leden
van het portefeuillehoudersoverleg RUD Utrecht 2.0 wordt gevraagd.’
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van dit punt (beslispunt b) meldt de heer Andringa dat het bevoegd gezag voor een aantal zaken
per 1 januari 2014 is overgegaan. In tegenstelling tot het besluit van het portefeuillehoudersoverleg van 18
december 2013 wordt er geen mandaat gevraagd. Gebleken is dat het wettelijk niet mogelijk is om van
gemeente naar provincie te mandateren. Gekozen is nu om gebruik te maken van de
samenwerkingsovereenkomst WABO.
De heer De Blaay geeft aanvullend aan dat eind deze week de concepten gereed zijn waarna de modelbesluiten
aan de regievoerders/bestuurlijk adviseurs worden gestuurd ter besluitvorming in de colleges.
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Sluiting

De voorzitter de heer De Vries sluit formeel de vergadering van het portefeuillehoudersoverleg RUD 2.0.

Formele start constituerende vergadering Algemeen bestuur RUD Utrecht 2.0
De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg fungeert, in afwachting van de formele aanwijzing door het AB,
als voorzitter.

1

Agenda en mededelingen

De voorzitter de heer De Vries opent de vergadering van Algemeen Bestuur RUD 2.0 en heet de aanwezigen
welkom.

Toelichting op de agenda
In een toelichtende notitie op de agenda wordt aangegeven welke bestuurlijke juridische
besluitvormingsdocumenten geagendeerd staan voor deze oprichtingsvergadering van het Algemeen
Bestuur (hierna te noemen als AB). Deze juridische documenten zijn op 18 december 2013 in het
portefeuillehoudersoverleg besproken. De leden van het algemeen bestuur van 8 januari 2014 wordt
gevraagd:
A. De volgende leden van het algemeen bestuur aan te wijzen als lid van dagelijks bestuur:
1. M. van Liere (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Houten) en
2. D.P. de Kruif (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Woudenberg).
B. De volgende leden van het algemeen bestuur aan te wijzen als voorzitter en plaatsvervangend
voorzitter van algemeen bestuur en dagelijks bestuur:
1. De heer R.E. de Vries (AB lid namens college van gedeputeerde staten Utrecht) als voorzitter
van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0, en daarmee tevens als
voorzitter van het algemeen bestuur en als lid en voorzitter van het dagelijks bestuur; en
2. de heer M. van Liere (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Houten). als
plaatsvervangend voorzitter van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht
2.0, en daarmee tevens als plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur en als
plaatsvervangend voorzitter van het dagelijks bestuur.
C. Voor de functie van secretaris het volgende te besluiten:
1. Kennis te nemen van het aanwijzingsbesluit van de secretaris
2. De heer R. Andringa te benoemen als kwartiermaker.
D. Het Delegatiebesluit 2014 van algemeen bestuur naar dagelijks bestuur vast te stellen
E. Reglement van orde algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht vast te stellen
F. Kennis te nemen Reglement van orde van dagelijks bestuur
G. Kennis te nemen van het mandaat directietaken Regionale uitvoeringsdienst 2014
Besluit
Conform besloten.

2

Aanwijzing leden Dagelijks Bestuur

Voorstel: in te stemmen met de aanwijzing van de volgende personen als leden van het dagelijks
bestuur van de het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0, overeenkomstig artikel
12 van de gemeenschappelijke regeling, naast de voorzitter aan te wijzen als DB leden:
A. de heer M. van Liere (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Houten) en

Verslag Constituerende vergadering Algemeen Bestuur RUD Utrecht 2.0 d.d. 8 januari 2014
Status: CONCEPT

Pagina 2 van 6

RUD UTRECHT 2.0
B. de heer D.P. de Kruif (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Woudenberg)
worden DB-lid.
Besluit
D.P. de Kruif wijzigen in G.A. de Kruif. Voor het overige conform besloten.

3

Aanwijzing voorzitter GR en daarmee van Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

Voorstel: In te stemmen met de aanwijzing van de volgende personen overeenkomstig artikel 15,
tweede en derde lid.
1. de heer R.E. de Vries (AB lid namens college van gedeputeerde staten Utrecht) als voorzitter van het
openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0, en daarmee tevens als voorzitter van het
algemeen bestuur en als lid en voorzitter van het dagelijks bestuur; en
2. de heer M. van Liere (AB lid namens het college van burgemeester en wethouders Houten). als
plaatsvervangend voorzitter van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0, en
daarmee tevens als plaatsvervangend voorzitter van het algemeen bestuur en als plaatsvervangend
voorzitter van het dagelijks bestuur.
Besluit
Conform besloten.

4a

Benoeming kwartiermaker als waarnemend secretaris

Voorstel:
a. de heer R. Andringa te benoemen tot kwartiermaker, die de functies van directeur en secretaris
waarneemt tot op het moment dat de directeur en daarmee de secretaris in functie treedt.
b. de heer R. Andringa te machtigen om de bevoegdheden van de secretaris uit te oefenen
overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Regionale
uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
Besluit
Conform besloten.

4b

Benoeming secretaris

Het betreft hier een besluit ter informatie/kennisneming om te zijner tijd over te gaan tot het
benoemen van een secretaris van het bestuur van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst
Utrecht 2.0. Totdat er een definitieve secretaris kan worden voorgesteld is de kwartiermaker benoemd
als waarnemend secretaris (zie agendapunt 4a).
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

5

Delegatie van Algemeen bestuur naar Dagelijks bestuur

Voorstel: het Delegatiebesluit RUD Utrecht 2014 vast te stellen.
Besluit
Conform besloten.

6

Reglement van orde Algemeen bestuur

Voorstel: het Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
vast te stellen.
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Besluit
Conform besloten.

7

Reglement van orde Dagelijks bestuur

Voorstel: het Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0
voor kennisgeving aan te nemen. Het besluit over dit reglement vindt plaats in de (aansluitende) DBvergadering.
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

8

Mandaat directietaken

Voorstel: het besluit mandaat directietaken RUD Utrecht 2014 voor kennisgeving aan te nemen. Het
besluit over dit mandaat vindt plaats in de (aansluitende) DB-vergadering.
Besluit
Voor kennisgeving aangenomen.

9

Rondvraag en sluiting

De heer De Vries geeft aan dat hij binnenkort met adviseur B. Kokx de vervolgstappen richting de ODRU gaat
bespreken. Eén organisatie voor het Utrechtse grondgebied blijft immers het uitgangspunt. Daartoe wordt
momenteel een startnotitie opgesteld. Deze wordt op 6 februari a.s. aan het Algemeen bestuur RUD Utrecht
voorgelegd en zal simultaan ter besluitvorming voorgelegd worden aan het Algemeen Bestuur van de ODRU.
De heer Kokx geeft aan dat, conform het verzoek van de staatssecretaris, het de bedoeling was een convenant
op te stellen. Besloten is in dit proces een tweetrapsraket te hanteren: eerst een startnotitie opstellen om
daarna een convenant te kunnen maken teneinde de routekaart meer steun te geven en niet te snel over te gaan
tot conclusies. Dit proces is zijns inziens ook beter voor het opnieuw opbouwen van vertrouwen tussen partijen.
De heer De Vries informeert de staatssecretaris over dit voorgenomen proces.
De heer Witte memoreert dat bij het proces dat achter ons ligt het stellen van data/deadlines goed heeft
gewerkt. Hij spreekt zijn waardering uit voor het werk dat is geleverd.
De heer Baerends verontschuldigd de heer Röell voor zijn afwezigheid. De heer De Vries geeft aan dat hij van de
heer Röell een bijzonder aardige mail heeft ontvangen met de complimenten over de samenwerking in het
afgelopen proces.
M.b.t. de communicatie meldt mevrouw Boiten dat er een kernboodschap is opgesteld. Deze wordt
morgenochtend naar alle gemeenten en de provincie verstuurd. Partijen kunnen deze boodschap inzetten bij de
communicatie over de RUD-vorming. Ook de medewerkers worden, via een nieuwsbericht, geïnformeerd. Voor
de ODRU ligt een brief klaar om hen te informeren over de actuele ontwikkelingen. Zij ontvangen ook ter
informatie de besluiten en stukken van het AB. Tevens is er weer een brief gemaakt om de ketenpartners te
informeren over de stand van zaken. Al eerder is afgesproken dat we (mede om tactische redenen) niet groots
en meeslepend communiceren over het verloop van deze RUD-vorming. Uitgebreidere communicatie staat op de
rol voor 1 juli 2014 (start nieuwe organisatie).
De heer Reusch meent dat afstemming tussen gemeenten onderling van belang is. Van belang is om één verhaal
neer te leggen. De heer Spelt vraagt waar het woordvoerderschap ligt.
Er ontstaat een korte discussie over de communicatielijn (wel of niet actief communiceren en de wijze waarop er
communicatie over de oprichting van de RUD Utrecht 2.0 zou moeten plaatsvinden). Afgesproken wordt een
zekere scheiding aan te brengen. Relaties en betrokken worden zoals voorgesteld op de hoogte gesteld. Overige
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externe communicatie vindt beperkt plaats (mede om strategische redenen). Afgesproken wordt één
nieuwsbericht op te stellen. Gemeenten en provincie kunnen dit bericht b.v. op hun website plaatsen. Een
beperkt aantal (zakelijke) nieuwsmedia (o.a. Binnenlands Bestuur) ontvangt eveneens een nieuwsbericht.
De woordvoering ligt bij voorzitter R. de Vries.
De heer Andringa meldt dat, in het kader van het vervolgproces/voorbereidingen voor 1 juli 2014, het
adviesbureau Antea/Oranjewoud de opdracht heeft gekregen voor het uitvoeren van een nulmeting kwaliteit en
formatie RUD 2.0.
Mevrouw De Rijk vraagt naar de stand van zaken m.b.t. de werving van een directeur. De heer Andringa geeft
aan dat op 10 januari a.s. de termijn sluit. Momenteel worden gesprekken gepland met kandidaten. Naar
verwachting kan op 13 februari a.s. het eindgesprek gepland worden.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering.
Bijlage: besluitenlijst Algemeen bestuur RUD Utrecht 2.0_8 januari 2014
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BESLUITENLIJST
Algemeen Bestuur RUD Utrecht 2.0
Nr

d.d. AB RUD Besluit

B001 080114

De heren M. van Liere en G.A. de Kruif aan te wijzen als leden van het Dagelijks Bestuur RUD
Utrecht 2.0

B002 080114

De heren R.E. de Vries en M. van Liere aan te wijzen als voorzitter en plv. voorzitter van het
Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 2.0

B003 080114

a. De heer R. Andringa te benoemen tot kwartiermaker en waarnemend directeur RUD
Utrecht 2.0 tot op het moment dat de directeur en daarmee de secretaris in functie treedt.
b. de heer R. Andringa te machtigen om de bevoegdheden van de secretaris uit te oefenen
overeenkomstig de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling
Regionale Uivoeringsdienst Utrecht 2.0

B004 080114

Het delegatiebesluit (delegatie van Algemeen bestuur naar Dagelijks bestuur ) RUD Utrecht
2014 vast te stellen.

B005 080114

Het regelement van orde Algemeen Bestuur vast te stellen.
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