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Samenstelling van het bestuur
De Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (hierna : RUD Utrecht) is een zelfstandig vormgegevensamenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de provincie Utrecht. De deelnemende gemeenten zijnAmersfoort, Baarn , Bunschoten , Eemnes , Houten , Leusden , Lopik , Nieuwegein , Soest , Utrecht en Woudenberg .Het is een gemeenschappelijke regeling , waarbij sprake is van verlengd openbaar bestuur. De provincie en dezegemeenten zijn samen eigenaar van de RUD Utrecht.
Dagelijks BestuurHet Dagelijks Bestuur is samengesteld door en uit de leden van het Algemeen Bestuur . Het Dagelijks Bestuurbestaat uit vijf leden : één vertegenwoordiger van de provincie en vier vertegenwoordigers namens degemeenten . Het Dagelijks Bestuur is bevoegd tot de dagelijkse aansturing van de RUD Utrecht. De samenstellingvan het Dagelijks Bestuur was in 2019 als volgt:
Naam functionaris Namens deelnemer
C. (Kees ) van Dalen Gemeente Houten
C.W.(Kees) Kraanen Gemeente Amersfoort
H.A.W.(Erik ) van Beurden Gemeente Leusden
M. (Mariëtte ) Pennarts -Pouw (voorzitter ) Provincie Utrecht
G.J. (Gerrit ) Spelt (vice voorzitter ) Gemeente LopikH.A.W. (Erik ) van Beurden (vice voorzitter ) Gemeente Leusden
G.J. (Gerrit ) Spelt (voorzitter ) Gemeente Lopik
R.C.L. (Robert ) Strijk Provincie Utrecht

Lid van / tot
1 jan . - 31 dec .
1 jan . - 31 dec .
1 jan . - 3 jul.
1 jan . - 3 jul.
1 jan . - 3 jul.
3 jul . - 31 dec .
3 jul. - 31 dec .
3 jul. - 31 dec .

Algemeen BestuurIn het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht zijn alle opdrachtgevers vertegenwoordigd . Het Algemeen Bestuurbestaat uitwethouders van de gemeenten en een gedeputeerde van de provincie . Het Algemeen Bestuur bestaatuit twaalf leden . Naast de leden van het Dagelijks Bestuur waren dit in 2019 :
Naam functionaris
P. (Pieter ) de Kruif
M. (Marieke ) Schouten
A. ( Aukje ) Treep - van Hoeckel
J. ( Jan ) van Katwijk
M. (Mariska ) de Koning -van Ginkel
B. ( Bert) Koops
V. (Victor ) Everhardt
T. ( Theo ) ReijnA. ( André ) van Roshum
J. (Jannelies) Vissers
W. (Wim ) de Jong
L. (Linda ) Voortman

Namens deelnemer
Gemeente Woudenberg
Gemeente NieuwegeinGemeente Soest
Gemeente Eemnes
Gemeente Baarn
Gemeente Bunschoten
Gemeente Utrecht
Gemeente Eemnes

Lid van / tot
1 jan . - 31 dec .
1 jan . - 31 dec .
1 jan . - 31 dec .
1 jan . - 28 maa.
1 jan . - 28 maa .
1 jan . - 5 dec .
1 jan . - 5 dec .
28 mrt - 31 dec .
28 mrt. - 3 jul.
3 jul. - 31 dec .5 dec . - 31 dec .
5 dec . - 31 dec .

Gemeente Baarn
Gemeente Baarn
Gemeente BunschotenGemeente Utrecht

Het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur vergaderen vijf tot zeven maal per jaar .
De ambtelijke organisatie van de RUD Utrechtwordt aangestuurd door de directeur,tevens secretaris van hetDagelijks Bestuur. De directeur legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het algemeen Bestuur. Sinds1 november 2017 is de heer Jungen benoemd als directeur.
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RUDUTRECHT

Voorwoord
Beste lezer,
Gedurende het jaar 2019 ben ik voorzitter van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van de RUD Utrecht geworden .Na enkele jaren als lid Dagelijks Bestuur met de portefeuille financiën vind ik het een mooie uitdaging om dekomende jaren als voorzitter aan de RUD Utrecht verbonden te zijn . Ik wil mij inzetten om gezamenlijk metdeelnemers en medewerkers de organisatie door te ontwikkelen , waarbij een dienst ontstaat die geëquipeerdblijft voor hetwerk waarvoor zij in het leven is geroepen in de veranderende samenleving met bijbehorenderegelgeving .
Gedurende het jaar 2019 is hiervoor het traject 'Kleur bekennen ' gestart. De gesprekken die wemet ekaarhebben gevoerd over de koers van de RUD Utrecht voor de komende jaren zijn vruchtbaar geweest . Ik hoop enverwacht datwe vanaf 2020 gezamenlijk aan een toekomstbestendige RUD bouwen die de deelnemers op eenefficiënte en effectieve manier ondersteund op VTH -gebied en die klaar is voor de Omgevingswet .
Financieel is het jaar 2019 afgesloten met een zeer positief resultaat . In de jaarrekening wordt inzicht gegevenhoe dit resultaat tot stand is gekomen . Ik ben tevreden met dit resultaat kijkend naar de komende jaren . Doordeze middelen in te zetten voor de doorontwikkeling van de dienst kunnen wij gezamenlijk stappen zetten . Ofdezemiddelen afdoende zijn om de koers zoals we vanaf 2020 gezamenlijk gaan uitwerken te verwezenlijken zalnogmoeten blijken ,maar het begin is er !
Daarnaast kan 2020 worden gezien als een overgangsjaar naar de Omgevingswet. De RUD Utrecht zal zichdaarom komend jaar moeten voorbereiden om vanaf 2021 in een soepel samenspel met de deelnemers onder denieuwe Omgevingswet haar VTH -taken uit te kunnen voeren . De RUD Utrechtheeft samen met haarmaatschappelijke partners in 2020 de verplichting om dit op een goede wijze voor te bereiden . Kortom een mooieuitdaging voor 2020 .
Afsluitend , 2019 is naast een financieel goed jaar ,het jaar geweest waarin wij gezamenlijk een grote eerste staphebben gezet voor de koers van de komende jaren .
Gerrit SpeltVoorzitter Dagelijks Bestuur RUD Utrecht
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RUDUTRECHT

Inleiding
Hierbij bieden wij u de jaarstukken over het jaar 2019 aan , bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening. Inhet jaarverslag zijn de Programmaverantwoording en de Paragrafen (BBV vereisten ) opgenomen . Hierin leggenwij verantwoording af over de beleidsmatige realisatie van de Programmabegroting 2019. In de jaarrekeningwordt via de Balans met toelichting en het Overzicht van baten en lasten met toelichting, financiëleverantwoording afgelegd over het in het jaar 2019 gerealiseerde beleid .
De jaarstukken zijn opgesteld conform de regelgeving uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV ).
Om goed te kunnen sturen en in controlte zijn hebben de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling metdeRUD Utrecht afspraken gemaakt over de planning & control-cyclus . Afgesproken is welke sturings- en controlinstrumenten gebruiktworden door de RUD Utrecht en wanneer deze instrumenten besproken worden met dedeelnemers. In de planning & control-cyclus zijn de volgende documenten opgenomen :Kadernota ;Begroting en meerjarenraming ;2 Bestuursrapportages ; enJaarstukken .
LeeswijzerDeel 1 betreft het jaarverslag. Dit deelbegintmet de Programmaverantwoording,bestaande uit :Indicatoren RUD -breed ;Wet- en regelgeving ;Vergunningverlening ;Hanchaving;Bedrijfsvoering; enOverig
Daarna volgen de verplichte Paragrafen :Weerstandsvermogen en risicobeheersing ;Financiering ; enBedrijfsvoering .De overige verplichte paragrafen ontbreken omdat deze niet van toepassing zijn voor de RUD Utrecht.
Deel 2 betreft de jaarrekening. Dit deel begintmetde Balansper 31 december 2019 en het Overzicht van batenen lasten over 2019. De toelichting op beide maakt tevens onderdeel uit van dit hoofdstuk .
Na deel 2 is de Controleverklaring van de externe accountant opgenomen en volgt daarna het Vaststellingsbesluitvan het Algemeen Bestuur .
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RUDUTRECHT

Samenvatting
Jaarrekening resultaatHet boekjaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 416.000. In de tweede Bestuursrapportage 2019werd uitgegaan van een positief resultaat van € 246.000 .De afwijkingen ten opzichte van de tweedeBestuursrapportage zijn :1. Lagere personeelslastenLagere vaste personeelslasten € 209.000Lagere kosten inhuur € 266.000€ 475.0002. Lagere kapitaallasten -- € 54.0003. Lagere huisvestingskosten en ICT -- € 115.0004. Lagere kosten Overig Materieel Budget € 13.0005. Lagere Ontwikkelkosten € 198.0006. Minder DVO opbrengsten € 435.0007. Minder opbrengsten aanvullende opdrachten € 249.0008. Overige verschillen € 1.000
Ad 1. Lagere personeelslasten : Personeel en inhuur is gezamenlijk € 475.000 lager dan begroot. Dit isveroorzaakt door een tweetal effecten . Enerzijds is er minder ingehuurd dan was begroot . Dit is een gevolg vanhet aframen van enkele aanvullende opdrachten in overleg met onze deelnemers voor 2019 die in 2020gerealiseerd zullen worden . Daarnaast is er in het laatste deelminder vast personeel aangenomen dan begrootdoor een zeer lastige arbeidsmarkt waar hetmomenteel moeilijk is om voldoende gekwalificeerd personeel tevinden .
Ad 2. Lagere kapitaallasten : Dit is veroorzaakt door achterblijvende investeringen met name op het gebied vanICT . Binnen de RUD Utrecht vindtop ditmomenteen traject rondom het programma van eisen voor onze ICTleverancier plaats . Besloten is om met aanzienlijke investeringen te wachten totdat hier voldoende duidelijkheidover is verkregen .
Ad 3.Lagere huisvestingskosten en ICT : voor de huisvestingskosten was rekening gehouden met een hogereafrekening van servicekosten voor 2019,mede gezien vanuit de historie van voorgaande jaren . De daadwerkelijkeservicekosten 2019 zijn lager uitgevallen dan begroot . De kosten voor ICT zijn lager uitgevallen door een aantalverschillende oorzaken , zoals ontwikkelingen in ons datamodelwaarvan de kosten lager zijn uitgevallen danbegroot. Tot slotheeft er een verschuiving plaatsgevonden van huisvesting en ICT naar personeel van derdendoordatwe externe expertise hebben ingehuurd voor de realisatie van ICT -projecten .
Ad 4. Lagere kosten Overig Materieel Budget: Ditbetreftmet name lagere door te belasten kosten .
Ad 5. Lagere ontwikkelkosten : De projecten asbest implementatie en " Kleur Bekennen " kennen een uitloop in2020 zoals ook in de plannen is aangegeven . Deze onderbesteding is het onderdeelvan de nog te maken kostenin 2020. Voor het onderdeel algemeen ontwikkelbudget blijkt dat mede vooruitlopend op de Omgevingswet,waarop voornamelijk de inzet wordt gepleegd in 2020 minder kosten zijn gemaakt in 2019 .
Ad 6. Minder DVO opbrengsten : Met name voor vraag gestuurde vergunningsverlening producten is er minderwerk binnengekomen bij de RUD Utrecht dan vooraf was voorzien in de uitvoeringsplannen voor 2019. Hier isdoor de deelnemers rekeningmee gehouden bij het opstellen van de uitvoeringsplannen 2020 .
Ad 7. Minder opbrengsten aanvullende opdrachten : In overleg met de deelnemers is een deel van de aanvullendeopdrachten doorgeschoven naar 2020 .
Vooreen verdere financiële toelichting en analyse wordt u verwezen naar deel 2.
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RUDUTRECHT
Resultaatbestemming
Aan het Algemeen Bestuurwordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat 2019 van € 416.000 als volgt tebestemmen :
Mutaties in de algemene reserve Verdelingresultaat 2019

Standalgemenereserve683.000€Stand Algemene reserve vóór resultaatbestemmngResultaat 2019Toevoeging: storting bestemmingsreserve persoonsgebonden opleidingsbudgettenToevoeging : stortingbestemmingsreserve OmgevingswetToevoeging : storting bestemmingsreserve AsbestToevoeging: storting bestemmingsreserve InnovatieOnttrekking : afname van de bestemmingsreserve Informatie gestuurd handhavingStand na resulta atbestemming 2019

€€€€€€

416.00022.000310.00087.00050.000-53.000 € 683.000
Bestemmingsreserve Persoonsgebonden OpleidingsbudgetAangezien er € 22.000 minder aan het persoonsgebonden opleidingsbudget is besteed dan waar werknemersrecht op hebben , stellen we voor om deze middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor het gevalmedewerkers hier in de toekomst alsnog aanspraak op zullen gaan maken .
Bestemmingsreserve OmgevingswetHet voorstel is om van het resultaat € 310.000 toe te voegen aan de nieuw te vormen BestemmingsreserveOmgevingswet .
In de praktijk merken we dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn om ons goed voor te kunnen bereiden opde transitie die met de Omgevingswet gepaard gaat . Deze transitie vraagtnamelijk veel van ons als organisatie .Derhalve stellen we een bestemmingsreserve voor van € 310.000 . De RUD Utrecht bereidtzich voor om in 2021klaar te zijn op de invoering van de Omgevingswet. De huidige budgetten voor onder meer scholing zijnonvoldoende en een projectleider op dit gebied is niet opgenomen in de begroting van 2020. Derhalve stellen weeen bestemmingsreserve voor om een deel van deze kosten in 2020 te kunnen dekken . De huidige verwachting isdat dit budget niet voldoende zal zijn om de kosten te dekken die noodzakelijk zijn om in 2021 klaar te zijn voorde Omgevingswet.
Bestemmingsreserve AsbestProject implementatie asbest kent een doorloop naar 2020.We stellen voor om hetrestant van € 47.000 van hetoorspronkelijke budget van € 180.000 middels een bestemmingsreserve beschikbaar te maken voor 2020 zodathet project in 2020 afgerond kan worden . Begin 2020 is gestart met de uitvoering voor enkele gemeenten van deuitvoering van de asbesttaken . 2020 zal in het teken staan van de doorontwikkeling om zo ruimte te bieden aanandere deelnemers om vanaf 2021 alsnog de taken over te dragen . Voor deze doorontwikkeling is € 40.000 extraaan ontwikkelbudget nodig .We stellen daarom voor om in totaal een bestemmingsreserve te vormen van €87.000 .
Bestemmingsreserve Kleur Bekennen
Traject " Kleur Bekennen " kent een doorloop naar 2020.We stellen voor om het restant van € 50.000 van hetoorspronkelijke budget van € 93.000 middels een bestemmingsreser ve beschikbaar te maken in 2020 zodat hetproject in 2020 gefinaliseerd kan worden . Gedurende 2020 zal dit budget gebruiktworden om de opvolging enverdere uitwerking van de gekozen ontwikkelrichting uit te kunnen laten voeren .
Onttrekking Informatie Gestuurd Handhaven (IGH )In overleg met de provincie Utrecht stellen we voor om € 53.000 van deze bestemmingsreserve te onttrekken .Deze bestemmingsreserve is oorspronkelijk gevormdmiddels niet bestede projectgelden voor IGH die door deprovincie Utrecht ter beschikking waren gesteld .
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RUDUTRECHT

1.1 Programmaverantwoording
Programmaresultaat
De toerekening van de kosten per programma is conform de wijzigingen zoals deze zijn opgenomen in hetvernieuwde BBV, waarbij aansluiting is gezocht bij de notitie overhead .

Realisatie 2019Begroting 2019voor wijzigingen
Begroting 2019 nawijzigingen ( 3 °begrotingswijziging )

Programma's :
Handhaving2 Vergunningverlening

1 € 4.912.000 € 5.419.000 € 5.387.000
€ 4.337.000 € 5.900.000 € 5.117.000
€ 3.060.000 € 3.772.000 € 3.733.000
€ 204.000 € €
€ 213.000 € €

Bedrijfsvoering ( Overhead )Overig
Onvoorzien
Stelpost loon- en prijscompensatieTotaal lasten

Programma's :1 Handhaving2 Vergunningverlening

€ 12.726.000 € 15.091.000 € 14.237.000
€ 4.918.000 € 5.564.000 € 5.220.000
€ 4.340.000 € 5.839.000 € 5.488.000
€ 3.060.000 € 3.734.000 € 3.744000Bedrijfsvoering ( Overhead )Overig

Onvoorzien
Stelpost loon- en prijscompensatieTotaal baten

€ 204.000 € €
€ 213.000 € €
€ 12.735.000 € 15.137.000 € 14.452.000

Totaal (voor reservemutaties ) € 9.000 € 46.000 € 215.000

€ 39.000 € 39.000 € 39.000Onttrekking :Verlofuren
ISV gelden - geluid SBGInnovatie

Gerealiseerd resultaat
€ € 21.000 € 22.000
€ € 140.000 € 140.000
€ 48.000 € 246.000 € 416.000
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RUDUTRECHT
1.1.1 Indicatoren RUD - breed
In deze paragraaf kijken we voor de RUD-brede indicatoren terug naar onze prestaties van afgelopen jaar . DeKPI's waar we over rapporteren hebben we gezamenlijk met onze deelnemers bepaald. Middels deprogrammabegroting 2019 zijn deze KPI's vastgesteld door het AB .
Wathebben we bereikt en wathebben we daarvoor gedaan ?
Wat Effect Indicator Status Resultaat 2019
Beoordeling dooropdrachtgevers

helder

Naast een goedeuitvoering zijn vooropdrachtgevers vanbelang duidelijkerapportages enoverleg overde uitgevoerdewerkzaamheden eneen goedecommunicatie metde accounthouder,over zowel hetlopende jaar als hetkomende jaar.

De opdrachtgevers gevende RUD Utrechtminimaalhet rapportcijfer 7 watbetreft de tevredenheidover de werkzaamhedenDe feedback wordtverzameld met eenjaarlijksklanttevredenheidsonderzoek .

Gedurende het hele jaarhebben weregelmatig contactmet deopdrachtgevers , zowel tijdens deaccountgesprekken als tijdens deuitvoering van werkzaamheden .
In de Q4 -gesprekken van vorig jaarhebben de accounthouders bij deopdrachtgevers gevraagd om eenrapportcijfer voor de rapportages, hetgehele beeld van de uitgevoerdewerkzaamheden en de communicatieHet gemiddelde cijfer bedroeg een 7 .Derhalve was aan de indicatorvoldaan .Wij zagen echter wel eenspreiding in de scores . De laagstescore was 5,7 de hoogste 8,3 .Meteen aantalopdrachtgevers lopengesprekken ter verbetering van dedienstverlening
Het frequente overlegmet onzeopdrachtgevers zorgtervoor datafwijkingen ten opzichte van de DVOtijdig worden besproken . Zo kan dezeruimte waarmogelijk op een anderewijze worden ingezet. Bij
achterblijvende vraagvanvraaggestuurde producten kan onzeinzet bijvoorbeeld worden verschovennaar onderdelen waaraanbeleidsmatig behoefte is . Indien ditvan toepassing is , wordt dit middelsde kwartaalrapportagesmet deopdrachtgever besproken . In 2019was de overall realisatie van alleDVO's sam en binnen de genoemderange .

Uitvoerenjaarprogramma's2019 van dedeelnemers in lijnmet de afgeslotenDVO

Het uitvoeren vanhet van de DVOafgeleideuitvoeringsprogramma vormtde basisvoor onze missie :het leveren van eenbijdrage aan eengezonde , veilige enduurzameleefomgeving doorde uitvoering vanVTH - taken . Door ingesprek te blijvenmet onzeopdrachtgevershouden we in de

De RUD Utrecht voert deuitvoeringsprogramma'suit conform planning . Daarwaar afwijkingen ontstaanwordt de opdrachtgevertijdig op de hoogtegebracht. Gezamenlijkgewenstemaatregelen om bij testuren bepaald enuitgevoerd .
worden de

gaten of degemaakte afsprakeninderdaad ook tothet gewenste effectleiden .
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RUDUTRECHT
Effect Indicator StatusWat

Uniformeuitvoering enregistratie vanwerkzaamheden
Hetprofessionaliserenvan onzetoezichthouderszorgt naast eenkwaliteitsverbeteringook voor een hogerebetrouwbaarheid :een bedrijf kanverwachten dattoezichthouder X indezelfde situatiehetzelfde oordeeltals toezichthouderY. In dit kader isuniforme registratiedan ook van grootbelang.

In 2019 zullen we voor100 % voldoen aan dekwaliteitscriteria 2.1. Wijleveren een professionelekwaliteit bij de uitvoeringvan VTH -taken die doortoepassing van dezecriteria beter inzichtelijk envoorspelbaarder is.
Daamaast verloopt hetregistreren endocumenteren van VTHzaken waarmogelijk opuniforme wijze .

Resultaat 2019
In juli 2019 is een nieuwe setkwaliteitscriteria 2.2 vastgesteld voorcapaciteit, kennis en ervaring.Hiervoor is een kennism atrixopgesteld om te inventariseren of wenog steeds voldoen aan de criteria .Deinventarisatie is nog niet geheelafgerond,maar uit de eerste globaleronde komtdatwe qua capaciteit nogsteeds voldoen . Voor een aantalnieuwe onderdelen van de criteriazullen er nog aanvullende opleidingengevolgdmoeten worden om tevoldoen .Gezien het vertrek van medewerkersdoor andere baan of pensioen zal dekennismatrix vanaf 2020 permedewerker bijgehouden wordenzodat de RUD Utrecht ook in detoekomst blijft voldoen aan de criteria .Dit geldtmet namevoor despecialistische onderdelen waar in2019, gezien de krappe arbeidsmarkt,al een nauwe samenwerkingmetdeOdru en VRU is gezocht. Opleidingendie nodig zijn om medewerkers op hetniveau van de criteria te brengenzullen worden opgenomen inopleidingsplan .Ten aanzien van de proces criteria iser in 2019 al een flinke verbeterslaggemaakt. Ook in 2020 zal dit nietstoppen de RUD Utrechtzal continublijven streven naar verbetering vande kwaliteit .
De vraag naar advies stijgt over dehele breedte van het RUDtakenpakket (bv bodem ,energiebesparing , milieu inbestemmingsplannen ). De digitaleinstrumenten die we ontwikkelen zijneen belangrijk middel om de adviezenmeer integraal te maken . De volledigeontwikkelingvan onze adviestakengaan we de komende jaren met onzeopdrachtgevers verder vorm geven .

Verstrekkenintegrale adviezenaanopdrachtgevers
De RUD Utrechtlevertadvies dat voldoet aan deafgesproken kwaliteit . Ditzal onder andere blijkentijdens dekwartaalgesprekken metde accounthouder.

De RUD Utrechtheeft de expertiseom opdrachtgeverste adviseren oververbeteringen vanbeleid en uitvoeringdie leiden tot eenduurzame, veilige engezondeleefomgeving.Dezeadviezen verstrektde RUD Utrechtrekening houdendmet de "BIG 8 " vanopdrachtgevers enhaar eigenaandachtspunten .
Plezier in hetwerken trotsemedewerkers

Het door Demedewerkers hebbenontwikkelen van de plezier in hun werk enorganisatie vergt voelen zich veilig en vrijveel van onze om dit zo goedmogelijk uitmedewerkers . Het is te voeren . Dit blijkt uit hetdaarom van belang medewerkerstevredenheiddat onze -onderzoek waarin demedewerkers plezier medewerkers de RUDhebben in hun werk Utrechtmet minimaal eenen trots zijn op de 7 beoordelen .RUD Utrecht Daarnaast scoort de RUDUtrechtwederom driesterren (het hoogsthaalbare) als werkgeverbinnen Openbaar Bestuuren Veiligheid .

Outputfinanciering en bijbehorendesystemen zijn voornamelijk vaninvloed op het werkplezier van delanger zittende medewerkers .Voor de nieuwemedewerkers is dehuidige werkwijze normaal en heefthetminder effect op hetwerkplezier.De RUD Utrechtheeft de doelstellingeen talengerichte organisatie te zijn ,en in 2019 is het programma"DeRUD Utrecht kiest voor talent"gestart. Dit programma is enthousiastontvangen en draagt bij aan hetwerkplezier .
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RUDUTRECHT
Wat Effect Status
Verhogen van deefficiency eneffectiviteit bijdeuitvoering vanonzewerkzaamheden

De RUD Utrecht iseen traject gestartom efficiënter ,effectiever en risicogericht te gaanwerken . Hierdoorwordthet werkgoedkoper vooronzeopdrachtgevers .

Indicator
De kentallen zijn RUDUtrecht breed zodanigafgenom en dat er eenefficiency is ontstaan van€ 100.000 voor onzeopdrachtgevers .

Implementatie vande Omgevingswet De RUD Utrechtbereidt zich voor opde Omgevingswet,zodatmedewerkersin de nieuweconstellatie dewerkzaamheden opeen goede enefficiënte manierkunnen uitvoeren .

Er zullen gedurende 2019diverse projecten rondomde Omgevingswet wordengestart. Het aantal isafhankelijk van dedefinitieveinvoeringsdatum(prioritering vanwerkzaamheden )
Daarnaast is tenminste25 % van het personeelzodanig geschoold dat zijde werkzaamheden onderde Omgevingswet kanuitvoeren .

Resultaat 2019
De RUD Utrechtheeft de eerstetranche van de efficiencykortingingerekend en zal deze in minderingbrengen op de jaarlijkseeindafrekening van de deelnemers.Op dit moment zien wij voldoendemogelijkheden om dezeefficiencykorting op te vangen in deproductie. Daarnaast zijn de PDC enbijbehorende kentallen geëvalueerden vastgesteld in hetAB van 3oktober . De uitkomsten hiervan zijnopgenomen in de nieuwePDC van2020. In totaalzorgt de verlaging vande kentallen voor € 220.000 minderbijdrage vanuit de deelnemers vanaf2020 .
In 2019 zijn we gestartmet deimplementatie van de Omgevingswetbinnen de RUD Utrecht. Hetambitieniveau is gekoppeld aan hetbudget dat hiervoorbeschikbaar isgesteld .Datbetekent datwe in 2019met een kleine groep medewerkersaan de slag zijn om de inhoud van deOmgevingswet te verkennen en deverbinding naar de anderevakgebieden te leggen .Met namevoor de transitie - opgave die er ligt ophet gebied van Bodem ( overdrachtvan taken ) zijn in 2019 de benodigdeprojecten opgestart.Daarnaast is een start gemaaktmethet zodanig scholen van personeeldat zij de werkzaamheden onder deOmgevingswetkan uitvoeren .Verder is er eind 2019 eenProgrammamanager Omgevingswetaangesteld , die de implementatie in2020 verder vorm zal geven . Daarbijzal aangesloten worden bij reedslopende regionalesamenwerkingsverbanden .Het opstellen van een impactanalysevoorde RUD Utrecht is een eerstestap richting uitwerking in eenprogrammaplan .In de praktijk merken we dat eronvoldoendemiddelen beschikbaarzijn om ons goed voor te kunnenbereiden op de transitie die met deOmgevingswet gepaard gaat. Deze

organisatie . Derhalve zullen wevooruitlopend hierop eenbestemmingsreserve voorstellen van€ 310.000 . Dezemiddelen kunnendan in 2020 ingezet worden om deRUD Utrecht verder voor bereidenop de Omgevingswet. De verwachtingis dat dit budget niet toereikend isvoor de totaal te verwachten kostenom de organisatie gereed te makenvoor de Omgevingswet per 2021 .

als notievraagt namelijk veelvan ons
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RUDUTRECHT
Wat Effect Status Resultaat 2019
Samenwerkingtussen de RUDUtrecht en deOdru

Wij werken samendoor elkaars kennisen expertise tedelen , samen op tetrekken in projectenen gebruik te makenvan elkaarspersoneel

Indicator
In 2019 werken de RUDUtrecht en de Odrutenminste samen in devolgende projecten :De voorbereiding opde omgevingswet ;De ICT- architectuur ;enDe overgang vanbodemtaken onderde nieuweOmgevingswet.

Op ditmoment zijn erverschillende initiatieven waarinde RUD Utrecht en de Odrusamenwerken :De specialisten zoeken elkaarop om vakinhoudelijke kennis tedelen . Er is op dit moment geenoverall samenwerking op hetonderwerp Omgevingswetanders dan de inhoud .Voor ICT lopen meerderegezamenlijke trajecten , debelangrijkste zijn het gezamenlijkopstellen van een programmavan eisen voor dekantoorautomatisering en hetonderzoeken van een eventueelnieuw zaaksysteem .Op het gebied van bodemtakenwordt reeds samengewerkt ineen gezamenlijkbodeminformatiesysteem . Deverdere uitwerking ensamenwerking als gevolg van deverschuiving van het bevoegdgezag op bodem bij het ingaanvan de Omgevingswet is op ditmoment onderwerp vanonderzoek
In 2019 hebben we implementatievan asbesttaken uitgerold . Zoals in detweede bestuursrapportage wasaangegeven hebben we in 2019 voormeerdere opdrachtgevers takeninzake indirecte lozingen uitgevoerd .Dezewerden dan als aanvullende
opdracht opgepakt.Veelindirectelozingen betreffen geslotenbodem energiesystemen .Meerdereopdrachtgevers hebben deze takenvoor 2020 in hun DVO opgenomen .Vanaf 2020 zullen wij voor een aantaldeelnemers de asbesttaken gaanuitvoeren . In 2019 zijn hiervoor allenoodzakelijke voorbereidingengetroffen .

Uitvoering vannieuwe taken Erkomen jaarlijksnieuwe taken bijondermeer doorverandering vanwet- en regelgeving .

In 2019 voeren wij voor80 % van onzeopdrachtgevers taken uitop het gebied van toezichtop asbestverwijdering vooren door bedrijven enindirecte lozingen .
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RUDUTRECHT
1.1.2 Wet- en regelgevingEr zijn veel ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving in het VTH -domein .Met name de volgendeontwikkelingen zijn van belang bij de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening enhandhaving.
OmgevingswetOp 1 januari 2021wordt de Omgevingswet ingevoerd .De afgelopen jaren heeft de RUD Utrecht geïnvesteerd inhet opbouwen van kennis over de wet, een eerste verkenning uitgevoerd met betrekking tot benodigdecompetenties om het werk uit te kunnen voeren en zijn een aantal pilotprojecten opgestartom te oefenen met deuitgangspunten van de wet . Ook zijn er in 2019 op het gebied van informatie voorziening voorbereidingengetroffen om klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Echter , om klaar te zijn voor invoering van de wet , dient voor 2020 een gedetailleerd implementatietrajectuitgelijnd te worden . Hiertoe is eind 2019 een Programmamanager Omgevingswet aangetrokken , is er eenimpactanalyse van de Omgevingswet op de RUD Utrecht gemaakt en wordt voor 2020 een programmastructuuringericht om implementatie in goede banen te leiden . Het doel van het programma is om in 2021 intern klaar tezijn voor het in werking treden van de Omgevingswet, aansluitend bij de afspraken met en werkwijzen van onzeopdrachtgevers.
Er zal steeds samenwerking en afstemming met opdrachtgevers en ketenpartners plaatsvinden over debenodigde werkprocessen voor een goed werkende VTH -keten en de samenwerkingsafspraken die daarbijgemaakt moeten worden .
Spoedeisende locatiesDe RUD Utrecht voert werkzaamheden uit voor de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort voortvloeiend uithet Convenant Bodem en Ondergrond 2016 t/m 2020 (hierna : convenant) . In dit convenant zijn driedoelstellingen voor de aanpak spoedlocaties gedefinieerd :1 . Eind 2016 is voor alle spoedlocaties een beschikking ernst en spoedeisendheid genomen , zoals bedoeld in deWet bodembescherming (Wbb ), of de locatie is afgevallen als spoedlocatie ;2 . Eind 2016 zijn de humane risico's gesaneerd en minimaalbeheerst; en3 . Eind 2020 zijn de ecologische en /ofverspreidingsrisico's gesaneerd en minimaal beheerst op basis van eengeschikt saneringsplan of zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering.
De RUD Utrecht ligt op koers om de doelstelling aan het eind van de convenantperiode (op alle spoedlocaties zijnend 2020 de risico's gesaneerd en /ofbeheerst ) te gaan halen . Dit geldt ook voor de locaties in Amersfoort, metde kanttekening dat het hier alleen gaat om locaties met een verspreidingsrisico .
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1.1.3 HandhavingHet prog amma Hanchaving wordt ingezet om adequaat toezicht te houden bij bedrijven , op locaties, in deafvalstofketen en in het vrije veld , op onder meer:de WABO -vergunningen bijmilieu -inrichtingen ;het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Wetmilieubeheer ;de Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit ;de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden ;het Vuurwerkbesluit ;de Ontgrondingenwet;de Waterwet;de Wet natuurbescherming ;de Luchtvaartwet ;de Provinciale milieuverordening; ende Provinciale landschapsverordening.
Hierbij worden de beleidsregels van hetbevoegde gezag gevolgd .Waar nodig wordt, afhankelijk van hetverleende mandaat , een sanctie opgelegd of voorbereid . Met demilieuklachtentelefoon wordt 24 -uursbereikbaarheid voor klachten en calamiteiten gerealiseerd . De werkprocessen worden uitgevoerd conform dekwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP), onderdeel van deDienstverleningsovereenkomsten (DVO's ) met de deelnemende partijen . Naast toezicht en handhaving adviser enwij individuele opdrachtgevers, afhankelijk van de gemaakte afspraken , op het gebied van specialistischemilieuonderwerpen , informatie gestuurde handhaving, uitvoeringsbeleid en nieuwe ontwikkelingen zoals deOmgevingswet en de vierde tranche Activiteitenbesluit .
Wat hebben we bereikt en wat hebben wedaarvoor gedaan ?
Wat Indicator Status
Handhavingsbeschikkingen voldoen aaninhoudelijke enjuridische kwaliteit

Effect
Een betrouwbareoverheid is doelmatigbinnen de kaders vande wet.Opdrachtgevers,burgers en bedrijvenmoeten er daarom opkunnen vertrouwendat onzehandhavingsbeschikkingen voldoen aaninhoudelijke enjuridische kwaliteit

We streven ernaar ombij 95 procent van allehandhavingsbeschikkingen geeninhoudelijke en /ofjuridische gebreken tehebben . Dit blijkt uithet feit dat bijbezwaar- enberoepsprocedures bijtenminste 80 procentvan de gevallen geeninhoudelijke en / ofjuridische gebrekenaan de beschikkingzijn .

Resultaat 2019
In 2019 lopen voor Handhaving enVergunningverlening samen 112juridische zaken (bezwaar, (hoger )beroep of voorlopige voorziening )of deze hebben gelopen . In 2019zijn er daarvan 61 reeds afgesloten.Hiervan waren er 6 (deels )gegrond. De andere 55 zakenwaren ongegrond , niet- ontvankelijkof zijn afgewezen of ingetrokken .Van de 6 zaken waren er 3 zakenPAS-zaken . Het gegrond zijn houdtrechtstreeks verbandmet de PASuitspraak van de Raad van Statevan 29 mei 2019 .in 2019 is in 95 % van de gevallengeen inhoudelijke en / of juridischegebreken aan de beschikkinggeconstateerd . Het betrof éénvergunningverlenings-zaak en éénhandhavingszaak .Wij hebben hierbij de PAS zakennietmeegeteld .
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RUDUTRECHT
Wat Effect Indicator Status Resultaat 2019
Werken volgensLandelijkeHandhavingsstrategie(LHS)

Op het gebied vanhandhaving treden wijwaar mogelijk in 100 %van de gevallen opvolgens de LandelijkeHandhavingsstrategie .

Met onder andere 19om gevingsdiensten en23 waterschappen iser in Nederland eenveelheid aantoezichthoudendeinstanties .Met zo veelverschillendeinstanties is voorondernemers eenlevel playing field bijhet toezicht van grootbelang.De RUDUtrecht heeft dan ookin 2015 de LandelijkeHandhavings strategiegeïmplementeerd .

Deze strategieverbindt het bestuursen strafrecht metelkaar . Dit zal ookblijken uit het aantalprocessen verbaal datdoor de RUD Utrechtis opgemaakt.

VTH 3.0 - werken met VTH 3.0 is het projecteen geografisch binnen de RUDinformatie systeem Utrecht om de(GIS ) werkzaamheden teinnoveren en hierdooreffectiever, efficiënteren risico - gerichttewerk tezalmedewerkers instaat stellen om eencontrole uit te voerenmet alle benodigdeinformatie visueelbeschikbaar in hetveld .

Voor het uitvoeren vancontroles wordt, opminimaaltweewetgevingsgebieden ,gebruik gemaakt vaneen geografischinformatie systeem(GIS ) .gaan .Een GIS

Een aantal opdrachtgevers heeftnadrukkelijk gevraagd om meermotiveringsgesprekken dan directehandhaving .Daardoor is het LHSniet bij elke constatering even snelingezet. Opdrachtgevers hebbenmet name bij bestuurlijke complexedossiers graagmaatwerk . Hierspeelt de RUD Utrecht op in .Doordat de LHS ruimte biedt voormaatwerk , is de conclusie dat deze100 % is gevolgd ,maar niet altijdeven snel ingezet,metname niet inde strafrechtelijke zin . Hoewel deLHS dus toegepast wordtmoetinterpretatie van LHS onderwerpvan gesprek blijven decommunicatie hieromtrentmoetenwe daarnaast intensiveren .We zienten opzichte van voorgaand jaarwel een lichte verbetering hierin .
De laatste jaren is het belang vanintegrale belangenafweging enintegrale ketensamenwerkingsteeds groter geworden .Deaanstaande invoering van deOmgevingswet benadrukt dit ook .Om integrale belangenafwegingente kunnen maken is debeschikbaarheid van de juisteinformatie essentieel. Informatiewordtdaarom via omgevingsappsontsloten . De komende jaren zal deRUD Utrecht aandacht bestedenaan het verder door ontwikkelenvan deze apps. In deze apps wil deorganisatie ook nieuwe informatievast leggen en werkprocessenondersteunen . Een aantalom gevingsapps zijn nu integraalopgenomen in de werkwijze voorhet betreffende wetgevingsgebied .Wemaken momenteelgebruik vanGIS binnen meer dan tweewetgevingsgebieden .
Gedurende 2018 is uitgebreidgetestmetchecklisten . Hieruit isnaar voren gekom en dat hetsimpelweg inzetten van checklistengeen directe verbetering van werken efficiency teweeg brengt. Ditkomtmet namedoor hetfeit dat hetcontrole specifiek maken van dechecklisten , alsmede het verwerkenvan lokaal beleid relatief veeltijdkost.Wezullen gedurende 2020onderzoeken op welke wijzechecklisten wel efficiënt en effectiefkunnen worden ingezet in detoekomst.

VTH 3.0 - werken metdigitale checklisten Het inzetten vangestandaardiseerdechecklisten draagt bijaan efficiënter ,effectiever en risicogericht werken

Een groep vanminimaal 15handhavers werkt bijhet uitvoeren vancontrolesmet eendigitale checklist in hetveld .

Jaarstukken RUD Utrecht 2019Status : t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27maart 2020 Pagina 16 van



RUDUTRECHT
Wat heeft het gekost ?Voor het programma Handhaving is middels de tweede Bestuursrapportage een budget vastgesteld van€ 5.419.000 . De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer . Voor een nadereanalyse wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019 .
Handhaving Realisatie 2019
Baten

Raming 2019 voorwijzigingen€ 4.918.000€ 4.912.000
€ 6.000

Raming 2019 nawijzigingen€ 5.564.000
€ 5.419.000
€ 145.000

€
Lasten € 5.220.000

5.387.000
- 167.000Saldo €
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RUDUTRECHT
1.1.4 VergunningverleningHet programma Vergunningverlening wordt ingezet om adequate vergunningverlening en afhandeling vanmeldingen bij bedrijven en locaties uit te voeren . Het gaat daarbij om :WABO -vergunningen bijmilieu -inrichtingen ;meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit ;beschikkingen in het kader van de Wet bodembescherming;vergunningen en meldingen van het Vuurwerkbesluit;de Ontgrondingenwet;de Waterwet; ende Luchtvaartwet.
Hierbij worden de beleidsregels van het bevoegde gezag gevolgd . Afhankelijk van het verleendemandaat stellenwij hiervoor adviezen op of geven we de beschikkingen af (binnen het mandaat ). Vergunningaanvragen moetenbinnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid envolledigheid . Beide proceduresmoeten geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO ,waarbij eraansluitingmoet zijn met de gemeentelijke loketten . De werkprocessen worden uitgevoerd conform dekwaliteitseisen van de partners en het Dossier Afspraken en Protocollen (DAP ), onderdeel van dedienstverleningsovereenkomsten (DVO's ) met de deelnemende partijen .Naast vergunningverlening adviseren wijindividuele opdrachtgevers , afhankelijk van de gemaakte afspraken , op het gebied van externe veiligheid ,milieuzaken in bestemmingsplannen , specialistische milieuonderwerpen , uitvoeringsbeleid en nieuweontwikkelingen zoals de Omgevingswet en de vierde tranche Activiteitenbesluit .
Wat hebben webereikt en wat hebben we daarvoor gedaan ?
Wat Effect Indicator Status
Tijdige en Een betrouwbaregeïntegreerde overheid werktverlening van binnen de kadersvergunningen van de wet.binnen wettelijke opdrachtgevers ,termijn burgers enbedrijven moetener daarom op

We strevenernaar dat 95procent van devergunningenbinnen de termijnworden verleend ,tenzij deopdrachtgeverinstemtmettermijnoverschrijding of tenzijdit in het belangvan het productis .

Resultaat 2019
Vergunningen en meldingen worden veelal binnende termijn afgehandeld . Somswordt in overlegmetde aanvrager hiervan afgeweken , dit wordt dan ookals zodanig vastgelegd . Dit wordt veelal ingegevendoor bestuurlijk gevoelige en /of complexe dossiers .Hierbij is het bestuurlijk soms niet gewenst om determijnen strak te hanteren .Het algemeen beeld is dat het percentage binnen determijn afgehandelde vergunningen varieert tussende 80 % en 100 % afhankelijk van het vakgebied. Indit percentage zijn ook de vergunningen opgenomendie in overlegmet de aanvrager de gestelde termijnoverschrijden .

kunnen

Vergunningenvoldoen aaninhoudelijke enjuridischekwaliteit

vertrouwen dat deRUD Utrecht zichhoudt aan degesteldewettelijketermijnen .Een betrouwbareoverheid isdoelmatig binnende kaders van dewet.Opdrachtgevers,burgers enbedrijven moetener daarom opkunnenvertrouwen dat devergunningen vande RUD Utrechtvoldoen aaninhoudelijke enjuridische kwaliteit.

Westrevenernaar om bij 95procent van allehandhavingsbeschikkingengeen inhoudelijkeen /of juridischegebreken tehebben . Dit blijktuit het feit dat bijbezwaar- enberoepsprocedures bij tenminste80 procent van degevallen geeninhoudelijke en /ofjuridischegebreken aan debeschikking zijn .

In 2019 lopen voor handhaving envergunningverlening samen 112 juridische zaken(bezwaar , (hoger) beroep of voorlopige voorziening)of deze hebben gelopen . In 2019 zijn er daarvan 61reeds afgesloten . Hiervan waren er 6 (deels )gegrond . De andere 55 zaken waren ongegrond ,niet-ontvankelijk of zijn afgewezen of ingetrokken .Van de 6 zaken waren er 3 zaken PAS-zaken . Hetgegrond zijn houdt rechtstreeks verbandmet dePAS- uitspraak van de Raad van State van 29 mei2019
in 2019 is in 95 % van de gevallen geen inhoudelijkeen /of juridische gebreken aan de beschikkinggeconstateerd .Het betrof één vergunningverleningszaak en één handhavingszaak .Wij hebben hierbij de PAS zaken nietmeegeteld .

Wat heeft het gekost?Voor het programma Vergunningverlening is middels de tweede Bestuursrapportage een budget vastgesteld van€ 5.900.000 . De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer . Voor een nadereanalyse wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019 .
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Vergunningverlening Realisatie 2019
Baten

Raming 2019 voorwijzigingen€ 4.340.000
€ 4.337.000€ 3.000

Raming 2019 nawijzigingen€ 5.839.000€ 5.900.000€ - 61.000
€
€Lasten

Saldo
5.488.0005.117.000
371.000€

1.1.5 Bedrijfsvoering
InleidingDe RUD Utrechtbestaat uit een viertal teams, die weer onderverdeeld zijn in diverse clusters . De primaire teamsbetreffen 'handhaving en Vergunningverlening Bedrijven ', Handhaving en Vergunningverlening bodem ' en 'WaterNatuur en landschap 'het vierde team betreft Bedrijfsvoering . Het team Bedrijfsvoering levertondersteuning ophet vlak van personeel, informatie , organisatie , financiën , automatisering, communicatie en huisvesting /facilitairezaken . In dit hoofdstuk zullen wij op hoofdlijnen rapporteren over de belangrijkste onderdelen zoals deze zijnopgenomen in de Programmabegroting 2019 en de Begrotingswijzigingen 2019.
Outputfinanciering en het verbeteren van de efficiencySinds 2018 wordt op een nieuwemanier afgerekend tussen de RUD Utrecht en haar opdrachtgevers. Dit gebeurdvoor een aanzienlijk deel op basis van output.
De RUD Utrechtheeft gedurende 2018 vier keer op basis van de nieuwe financieringssystematiek gerapporteerd .Deelnemers kunnen nu voor het eerst expliciet op demiddelen sturen . Keuzes 'kosten geld ' of 'leveren juist geldop '. Intern is het belangrijk om te sturen op de declarabiliteit van medewerkers en de medewerkers in te zettenop de door de dee hemers gevraagde producten .Het is zowel voor medewerkers als management noodzakelijkom expliciet op productie en productieve uren te blijven sturen . In 2019 heeft de doorontwikkeling van derapportages plaatsgevonden . Ervaringen zijn opgedaan en de rapportages zijn in 2019 in hetnieuwe formatuitgegaan en besproken met de opdrachtgevers . Duidelijk is geworden dat op basis van het moment van het jaarwaarin de rapportage uitkomt de doelstelling verschilt . De wijze waarop gerapporteerd wordt moet hier opaansluiten . Wij zijn ons hier terdege van bewust en hebben dit onderdeel dan ook integraalmeegenomen in devoorgestelde wijzigingen . Voor 2020 staat daar waar gewenst een verdere aanscherping op het programma.
In de tweede helft van 2019 is daarnaast conform afspraak met het Algemeen Bestuur een evaluatie en analysevan de kentallen uitgevoerd . Dit heeft er toe geleid dat er voor dertig producten een aanpassing van het kental isvastgesteld (AB 3 oktober ) voor 2020. Voor alle opdrachtgevers tezamen gaat het om een verlaging van €220.000 . Dit bedrag overtreft het oorspronkelijk te behalen efficiencyvoordeelvan € 200.000 voor 2020 .
De digitale overheidDe Omgevingswet gaat grote gevolgen hebben voor overheden , aangezien het een andere kijk heeft opinformatievoorziening . Ketenpartnerschap ,het proactief digitaal beschikbaar stellen van informatie en hetdelenvan databases zijn belangrijk en daar zijn landelijke afspraken en methodieken voor gemaakt in de vorm van hetdigitaal stelsel. Voor de RUD Utrecht is hetnoodzakelijk goed aangehaakt te zijn en op tijd maatregelen tenemen . Het traject Informatievoorziening op Orde moet ervoor zorgen datde organisatie hier technisch klaarvoor is .
In 2018 kwam de basis die onder onze informatiehuishouding werd gelegd grotendeels tot standmet behulp vanexterne ondersteuning. Datakwaliteiten informatie veiligheid vraagt echter om permanente aandacht, ookhiervoor is aandacht binnen het traject Informatie voorziening op Orde .Bij de afronding van dit trajectmoeten de diverse technische - en organisatorische onderdelen afdoende geborgdzijn . Gedurende 2018 zijn hier duidelijke stappen gezet , vanaf 2019 zijn de vervolgstappen ook met internemedewerkers voortgezet . Slechts voor enkele zeer specifieke onderdelen wordt nog wel gebruik gemaakt vanexterne deskundigheid .
In de tweede helft van 2019 is naast de geplande activiteiten vooral voorbereid op de komst van deOmgevingswet en de eisen die gesteld gaan worden vanuit onder meer het DSO .
Informatie voorziening ( ICT )In 2018 heeft de RUD Utrecht voor haar informatievoorziening de focus gelegd op de programma's 'Basis opOrde ' en VTH 3.0 . In 2019 zijn vanuit Basis op Orde een aantalprojecten afgerond , waaronder :Verbeteren van processen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming te blijven voldoen ;Het opstellen van het metadata schema en het afstemmen van dit schema en verdere afspraken metdeopdrachtgevers die gegevens willen overdragen ;Data overdracht ten behoeve van denieuwe gemeente Vijfheerenlanden ;
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Het opzetten van een GIS infrastructuur vooruitlopend op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO );Het inrichten van rechtmatig informatiebeheer ;Het opstellen van een informatiebeveiligingsbeleid en een risicomonitor ;Verbeteren van de datakwaliteit in onze primaire systemen .

Naast het opstarten van een aantal projecten vanuit 'Basis op Orde ' is samen met diverse opdrachtgeversgeëxperimenteerd met als doel vernieuwendewerkwijzen te ontwikkelen met een uniforme informatievoorzieningals uitgangspunt. Succesvolle resultaten voor de uitvoering van de VTH - taken werden geïmplementeerd en inbeheer genomen . Beide programma's kennen een uitloop naar 2019.Uit de resultaten van hetontwikkelprogramma VTH3.0 is gebleken dat het integraal laten werken van verschillende organisatieonderdelen ,ketenpartners en opdrachtgevers in één integrale werkomgeving een grote uitdaging is . Het vraagt veelafstemming over definities en inhoudelijke afwegingen , processen , rollen en verantwoordelijkheden .
De doelstelling voor de informatievoorziening van de RUD Utrecht is daarmee als volgt:
De informatievoorziening van de RUD Utrechtuniform inrichten waardoor hetdelen van informatie binnen- entussen applicaties , (inteme)teams en met externe partijen (ketenpartners ) efficiënt kan plaatsvinden waardoorintegrale samenwerking mogelijk wordt.
De programma's 'Basis op Orde ' en VTH3.0 kenden beiden een uitloop naar 2019, maar in een nieuwe vorm .Door de organisatieontwikkelingen en de bijgestelde doelstelling voor de informatievoorziening van de RUD zijnbeide programma's geëvalueerd en aangepast . Dit resulteert in twee programma's , namelijk' Informatievoorziening op Orde' en het ontwikkelprogramma 'Innovatie 2020 '.
In het programma'Informatie voorziening op Orde 'draait het om het borgen van de beschikbaarheid ,bruikbaarheid en bestendigheid van algehele en specifieke informatie . Daarnaast dient informatie zoveelmogelijkvia gecontroleerde kanalen uitgewisseld te worden en volgens landelijke standaarden (informatiemodellen ) .Hiervoor is hetnoodzakelijk om de RUD -informatievoorziening op basis van landelijke architecturen enstandaarden op te zetten .
Het programma 'Informatievoorziening op Orde 'bestaat uit onderstaande onderdelen met bijbehorendeprojecten :Rechtmatig informatiebeheer : het verwerken van eisen die gesteld worden vanuit de Archiefwet enprocessen inrichten vanuit informatiebeveiligingsbeleid en de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG );Databeheer : eenduidige registratie en opslag volgens hetmetadata -schema, afspraken met deopdrachtgevers vastleggen in een Dossier Afspraken Procedures (DAP) ;Inrichting kernapplicatie landschap : inventarisatie voor het toekomstige zaak systeem , ontwikkeling vande GIS infrastructuur ;Opzet nieuw informatiemodel: op basis van toekomstige ontwikkelingen en de informatiebehoefte van deorganisatie en ketenpartners ;
In het programma ' Informatievoorziening op Orde'wordt de (toekomstige ) informatiebehoefte van zowel deorganisatie als externe partners in kaart gebracht en op basis van die behoefte en nieuwe ontwikkelingen wordteen nieuw informatiemodel opgesteld volgens het common ground principe . Ditmodel is de kern van onzeInformatie voorziening en stelt ons in staat om aan te sluiten bij toekomstige ontwikkelingen zoals deOmgevingswet en te koppelen methet DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Daarnaast draagt hetinformatiemodel bij aan het eenduidig ontsluiten van informatie en de datakwaliteit door koppelingen metlandelijke informatievoorzieningen .
Een ander onderdeel van het programma is de ICT -dienstverlening die op ditmoment door ICT Houten wordtgeleverd . In 2020 loopt het contract met ICT Houten af en in 2019 hebben wij besloten dat op basis van nieuw temaken afspraken (middels een programma van eisen ) zal worden verlengd .
In 2019 zijn veel projecten van het programma ' Informatievoorziening op Orde' gestart en zullen volgensplanning in 2019 of 2020 afgerondworden . Om gedegen proces ondersteunende applicaties te ontwikkelen dieaansluiten op de informatievoorziening van de RUD Utrecht en effectieve vastlegging en ontsluiting vaninformatie mogelijk maken moet software aangeschaft worden . Doordathet applicatielandschap van deorganisatie steeds efficiënter wordt ingericht (met behulp van deze software ) kan er bespaart worden op overigeapplicaties en processen . Gedurende 2019 is de inhuursituatie afgebouwd. De beschikbare middelen in 2019 ,hoewelkrap , waren voldoende om de doelstellingen te behalen .
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Gedurende 2019 is het zeer moeilijk gebleken een nieuwe applicatiebeheerder AFAS (één van onzekernapplicaties ) te vinden . Eind 2019 is dit toch gelukt. Hierdoor starten we zonder vacatures en op volle sterktein 2020 .
Innovatie 2020 (voorheen VTH 3.0 )VTH 3.0 was een veranderopgave waarbij hetwerk niet alleen efficiëntmoet worden uitgevoerd en deafgesproken output wordt behaald ,maar waarbij resultaat en de effectiviteit centraal staan . Dit vraagt om eenandere wijze van werken , intern en in samenwerkingmet onze opdrachtgevers . Om dit te bereiken zijn er in 2018een viertal projecten ten uitvoer gebracht. Hoewel er hiervoor in 2019 formeel geen middelen meer beschikbaarzijn gesteld voor het vervolg van deze projecten , is het voor de ontwikkeling van de RUD Utrechtwel essentieeldat hieraan vervolg werd gegeven .Derhalve is er op deze onderdelen , ahoewel beperkt, doorontwikkeld en inieder geval in stand gehouden watreeds was bereikt.
Project Bedrijvenbestand op ordeHet doel van dit project was het opleveren van een geactualiseerd bedrijvenstand op basis van onder anderebedrijfsactiviteiten . Hierdoor moethetmogelijk worden om op basis van categorisering Handhaving effectiever inte zetten . Het vormt daarmee een belangrijk middel om VTH -beleid bij Handhaving in praktijk te rengen .Daarnaast leidt dit ertoe dat we op dit vlak voldoen aan de eisen van het digitaal stelstel, omdat er een koppelingtot stand wordt gebrachtmet de basisregistraties . Dit project wordt per gemeente opgepakt. Gedurende 2019hebben wij voor enkele gemeenten op basis van het geactualiseerde bedrijvenbestand aanvullende controlesgedaan . Dit is een vervolg van de actualisatie . De deelnemende gemeenten betalen deze aanvullendewerkzaamheden zelf.
Voor de toekomst verwachten wijdat informatie gestuurd en risicogericht handhaven de basis vormtvoor dedoor de RUD Utrecht uitgevoerde werkzaamheden .
Project Handhaving Bodem 3.0
Het doel is om gericht te kunnen handhaven op illegale saneringen . Daarnaast wordt de informatie gebruiktomrecidivegedrag van aannemers te onderzoeken door verschillende informatiebronnen te koppelen . De volgendeinformatiebronnen worden gecombineerd : de basisregistraties , de gegevens uit hetbodeminformatiesysteem enhetlandelijk meldpunt afvalstoffen en de bekende BBK -meldingen . De gegevens van deze informatiebronnen zijninmiddels op een kaart beschikbaar . In 2018 werd deze applicatie door een paar hanchavers gebruikt. Dezeapplicatie is vanaf 2019 structureel ingezet en waarnodig verbeterd .
Project GIS in het VTH DomeinDit project heeft het doel om met behulp van digitale kaarten efficiënter en effectiever te handhaven . Er lopenverschillende deelprojecten die ertoe moeten leiden dat handhavers in het veld de juiste informatie voor handenhebben . Handhavers en vergunningverleners op diverse wetsgebieden kunnen hiervan profijt hebben .
Op dit moment zijn wij aan het inventariseren welke GIS applicatie past bij de betreffende wetgeving. Daar waarwij kansen zien proberen wij tegen zo laag mogelijke kosten dit te realiseren . Voor enkele wetgevingsgebieden isin 2019 een applicatie opgeleverd . De inbedding in de werkwijze en het gebruik worden op dit moment noggetest. De eerste terugkoppelingen vanuit het werkveld zijn positief.
Project Digitale checklist
Gedurende 2018 is uitgebreid getestmet checklisten . Hieruit is naar voren gekomen dathet simpelweg inzettenvan checklisten geen directe verbetering van werk en efficiency teweeg brengt. Dit komtmet name door het feitdat het controlespecifiek maken van de checklisten , alsmede het verwerken van lokaal beleid relatief veel tijdkost . We zullen gedurende 2020 gaan onderzoeken op weke wijze checklisten wel efficiënt en effectiefkunnenworden ingezet in de toekomst.
Project AsbestGedurende 2019 heeft de RUD Utrecht zich voorbereid om de asbesttaken van een aantal deelnemers per 1januari 2020 uit te gaan voeren . Voor dit project waarbij nauw is samengewerktmet alle deelnemers is ervoorgekozen de mogelijkheden die de nieuwe technieken en applicaties bieden volledig te benutten . Dit vooruitlopendop de Omgevingswet om zo ervaring op te doen die van belang is voor de veranderende werkzaamheden .
Voor dit project is door de dee hemers een aanvullend bedrag aan de RUD Utrecht toegewezen (die middels eenbegrotingswijziging is verwerkt) .
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HRMDe RUD Utrecht wil een aantrekkelijke werkgever zijn waar ieder zijn talent en capaciteit optimaal kanontwikkelen . Omdat onze medewerkers van essentieel belang zijn voor het succes van de RUD Utrecht, is er in2019weer een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO ) gehouden . De aandachtspunten van demedewerkers zijn waardevol om de RUD Utrechtals organisatie en werkgever te blijven ontwikkelen . Deuitkomsten van dit onderzoek zijn onderwerp van gesprek geweest in het MT en zijn vertaald naar doelstellingenop personeelsgebied voor het komende jaar .
Vanuit de strategische personeelsplanning (SPP) is er aandacht voor het thema opleiden en ontwikkelen . Aan alleRUD -ers is gevraagd na te denken over hun ontwikkeling , competenties en talenten . Deze punten wordenbesproken in het jaarlijkse goede gesprek , CAO 2018-2019, tussen demedewerker en de leidinggevende . Opdezemanier krijgen we steeds beter zicht op weke talenten we in huis hebben , zodat we die in kunnen zetten .
Ook is er vanuit SPP continu aandacht voor duurzame inzetbaarheid , instroom van nieuwe medewerkers enkennisbehoud . Gesprekken met het georganiseerd Overleg (GO) hebben geleid tot een generatiepact en deregeling is opgesteld . Het doel van het generatiepact is de duurzame inzetbaarheid van de oudere medewerkerste vergroten en daarbijruimte te creëren voor de instroom van nieuwe medewerkers. In 2019 hebben de eerstemedewerkers gebruik gemaakt van het generatiepact .
Voor de WNRA is begin 2019 een projectplan opgesteld . Dit projectplan is in 2019 ten uitvoer gebracht en heeftertoe geleid datde overgang per 1 januari 2020 soepel is verlopen .
Financiën :De overgang naar output financiering heeft gezorgd voor een meer complexe structuur van het afrekensysteem .Om de sturingsinformatie hieruit effectief en efficiënt te kunnen raadplegen heeft de RUD Utrecht in 2019 een BIsysteem aangekocht. Gedurende 2019 is dit systeem ingericht en getest om sneller , efficiënter en beterestuurinformatie te kunnen leveren . Begin 2020 is dit gehele proces afgerond . Begin maart 2020 is de verwachtingdat dit systeem organisatie breed in gebruik wordt genomen. Daarnaast heeft de overgang naar outputfinanciering ervoor gezorgd dat de financiële processen zijn herzien . In 2019 zijn de belang ijkste processenbeschreven en waar mogelijk geoptimaliseerd . Eerste kwartaal 2020 wordtdit proces afgerond .
Wat heeft het gekost ?Voor de Bedrijfsvoering is middels de tweede Bestuursrapportage een budget vastgesteld van€ 3.772.000 . De onderstaande tabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer. Voor een nadereanalyse wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten 2019 .
Bedrijfsvoering Realisatie 2019Raming 2019 voorwijzigingen€ 3.060.000

€ 3.060.000
Baten
Lasten
Saldo

€
Raming 2019 na
wijzigingen€ 3.734.000
€ 3.772.000€ - 38.000

€
3.744.000
3.733.00011.000€ €

1.1.6 OverigIn dit begrotingsonderdeel zijn de indirecte kosten opgenomen , die niet direct onder één van de primaireprogramma's dan wel debedrijfsvoering (Overhead) verantwoord konden worden . Dit betrofOnvoorzien en deStelpost loon- en prijscompensatie .
Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan ?
OnvoorzienDeze post is in 2019 volledig ingezet. Middels de Bestuursrapportages is deze gealloceerd aan salarissen enoverige kosten voor personeel ( € 154.000 ) in verband met langdurig ziekewerknemers . Zoals ook albij detoedeling van de ste post loon- en prijscompensatie benoemd is , kan de looncompensatie niet volledig gedektworden . Daarom is € 50.000 van Onvoorzien als aanvulling gebruikt op de looncompensatie .
Stelpost loon- en prijscompensatieDeze begrote stelpost (€ 213.000 ) is middels de Bestuursrapportage gealloceerd aan de diverse programma's terdekking van de gestegen kosten als gevolg van CAO-verhogingen en inflatiecorrecties. In de CAO is eenloonstijging afgesproken van 3,5 % in 2019,waarvan 1 % op 1 juli is ingegaan . De effectieve stijging voor het jaar
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2019 komtdaarmee op 3 % . Aangezien de € 213.000 niet toereikend was om de volledige stijging te dekken is eruit de post Onvoorzien € 50.000 aangewend als aanvulling op deze looncompensatie .
Wat heeft het gekost ?Voor de stelposten is middels de tweede Bestuursrapportage een budget vastgesteld van nihil. De onderstaandetabel geeft de uitputting van het beschikbare budget weer . Voor een nadere analyse wordt verwezen naar detoelichting op het overzicht van baten en lasten 2019 .

Realisatie 2019Raming 2019 voorwijzigingen€ 417.000
Raming 2019 nawijzigingen€Lasten Stelposten €
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1.2 Paragrafen
Door het BBV wordt een zevental paragrafen voorgeschreven die moeten worden opgenomen in de jaarstukken ,tenzij het betreffende onderdeel niet van toepassing is . Bij de RUD Utrecht zijn de volgende onderdelen niet vantoepassing :Lokale heffingen ;Verbonden partijen ; enGrondbeleid .De overige onderdelen zullen in dit hoofdstuk nader worden toegelicht.
1.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
InleidingHet weerstandsvermogen is een maatstaf voor demate waarin de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht instaat is om de gevolgen van risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt.Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële gevolgen van risico's die zich voordoen zal de RUDUtrechtmoeten beschikken over een financiële buffer . Hierdoor is de RUD Utrecht in staat om zelf risico'sfinancieelop te vangen . Er hoeft dan geen afzonderlijk beroep gedaan teworden op de deelnemers . Hetweerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die de RUD Utrecht loopt enwaarvoor geen voorzieningen zijn gevormd. In artikel 31 van de Gemeenschappelijkeregeling RUD Utrecht isbepaald dat het weerstandsvermogen maximaal 5 procent van de opbrengsten bedraagt. Jaarlijkseexploitatieoverschotten worden toegevoegd aan het weerstandsvermogen . Een exploitatietekort wordtopgevangen binnen het weerstandsvermogen , tenzij het weerstandsvermogen hiervoor onvoldoende is . In datgeval dragen de deelnemers bij naar rato van hun voorlopige bijdrage in de vastgestelde begroting .
WeerstandscapaciteitDe weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen waarover het RUD Utrechtbeschikt om de onvoorziene kostente dekken . Voor de RUD Utrecht is de algemene reserve aan te merken als beschikbare weerstandscapaciteit endient als buffer tegen onvoorzienbare risico's . De omvang van deze reserve is bij de start van 2019 € 684.000 . Inde begroting wordt jaarlijks rekening gehouden met een post Onvoorzien van circa 2 procent van hetbegrotingstotaal .
In de Programmabegroting 2019 bedroeg de post Onvoorzien € 204.000 . Deze post is in 2019 overgeheveld naarde programma's , vanwege de dekking voor langdurig zieken . Voor een verdere toelichting op de post Onvoorzienwordt u verwezen naar het overzicht van baten en lasten , paragraaf 2.3.4 van de jaarrekening .

.
Algemene reserveOp grond van voorgaande kan gesteld worden dat het weerstandsvermogen van de RUD Utrecht slechts gevormdwordt door de algemene reserve. De kenmerken van een algemene reserve zijn :Algemene reserve is eigen vermogen ;Bedragen zijn vrij besteedbaar ;Het Algemeen Bestuur besluit over de vorming en besteding van de algemene reserve ;Toevoegingen en onttrekkingen verlopen via de exploitatie ;Als de algemene reserve de norm van 5 procent heeftbereikt worden exploitatie overschotten aan dedeelnemers terugbetaald .

.

In de primaire Programmabegroting 2019 was uitgegaan van een exploitatie te overschot van € 48.000 tenbehoeve van de algemene reserve. Hetwerkelijke resultaat 2019 bedraagt € 416.000. De verwerking van ditresultaat zal conform het vaststellingsbesluit van het AB plaatsvinden .
RisicomanagementRisicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van deorganisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden . Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordtingericht van identificeren , prioriteren en beheersen .
Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot:Wekerisico's kunnen gedragen worden ?Weke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden ?Weke middelen moeten , ter afdekking van risico's , gereserveerd worden ?.
Door de koppeling van het risicomanagement aan de planning & control-cyclus van de RUD Utrecht zal drie keerper jaar over risico's worden gerapporteerd . Dat is bij de programmabegroting, de bestuurlijkevoortgangsrapportage ( alleen significante afwijkingen ) en de jaarrekening.
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Algemene risico'sHet risicoprofiel van de RUD Utrecht bestaat uit bedrijfsspecifieke risico's en meer algemene risico's . Bij dezelaatste kan onder meer gedacht worden aan macro -economische ontwikkelingen en loon- en prijsontwikkelingen .Ook zijn er natuurlijk onzekerheden over (toekomstig ) rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving . Aldeze ontwikkelingen kunnen risico's en onzekerheden met zich meebrengen , deze zijn echter nagenoeg nietbeïnvloedbaar nog kwantificeerbaar. Deze risico's worden in principe nietopgenomen in de risicoanalyse zolangze niet leiden totmeer specifieke en kwantificeerbare risico's voor de RUD Utrecht.
Specifieke risico'sDe specifieke risico's zijn de risico's die op de RUD Utrecht van toepassing zijn . Net als vorig jaar zijn middelssessies met MT en medewerkers de risico's in kaart gebracht en is een inschatting gemaakt van de kans dat degebeurtenis daadwerkelijk plaatsvindt en de (financiële ) impact daarvan .
Dit heeft geresulteerd in onderstaande risicoanalyse :Risico Omschrijving Omschrijving I / S Kans Impact Restrisico% x € 1000 x € 1.000S 25 % € 400 € 100

S 50 % € 400 € 200

1 . Outputfinanciering: de productie Binnen de RUD Utrechtwordt eroutputfinanciering: (producten ) zoals afgesproken wekelijks gemonitord opproductie , in de DVO's wordt niet werkelijk verantwoorde uren ( inachterblijvende gerealiseerd (kwantitatief of tijdschrijven ), de bijbehorendevraag kwalitatief) waardoor de productiviteit en waar nodiginkomsten lager zijn dan worden hierop door teamleidersbegroot. 1 % minder productie is maatregelen genomen .bijna € 80.000minder Maandelijks wordt deinkomsten . Een deel van de productiviteit van de clusters metproductie is vraag gestuurd . De de managerbesproken doorkosten om deze productie te financiën . Elk kwartaalwordt derealiseren is echter wel vast en productiviteit van de RUDbetreft voornamelijk loonkosten . Utrecht als geheel besproken inhetMT.Introductie van coördinatorrol percluster . Coördinatoren houdende productie , productiviteit enwerkverdeling in de gaten enondersteunen zo de manager.2 . Outputfinanciering: binnen de Het periodiek monitoren van deoutputfinanciering: RUD Utrecht is ervan uitgegaan kentallen en eventuele onder- ofonvoldoende datmedewerkers 1.360 overschrijdingen .productiviteit declarabele uren per jaarmaken in de primaire teams. Het jaarlijks evalueren enledere 1 % minder declarabiliteit actualiseren van de PDC en deRUD -breed levert € 80.000 kentallen .minder inkomsten op .3 . Outputfinanciering: de kentallen Aanscherpenoutputfinanciering: in de PDC komen niet overeen ziekteverzuimbeleid enkengetallen met de werkelijke uren voor een team ontwikkeling bevorderenproduct waardoor ermeer ofminder kosten gemaakt worden .4. Ziekteverzuim Ziekteverzuim : bij de begroting Veranderopgaveis ervan uitgegaan dat de toekomstbestendigheidproductievemedewerkers 1.360 Jaarlijks opleidingsbudgetdeclarabele uren per jaar StrategischePersoneelsplanningrealiseren . Die aanname is o.m.gebaseerd op een maximaalverzuim van 5 % . Elk procentboven deze norm kost rond de€ 95.000

I 25 % € 0 € -

S 25 % € 190 € 48

S 50 % € 100 € 505.Wet- enregelgeving Als gevolg van nieuwe wet enregelgeving zullenwerkprocessen , system en enproducten aangepastmoetenworden en medewerkersbijgeschoold .

Binnen de RUD Utrechtwordt erwekelijks gemonitord opwerkelijk verantwoorde uren ( intijdschrijven ),de bijbehorendeproductiviteit en waar nodigworden hierop door teamleidersmaatregelen genomen .Maandelijks wordt deproductiviteit van de clusters metde manager besproken doorfinanciën . Elk kwartaalwordt deproductiviteit van de RUDUtrecht als geheelbesproken in
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Risico Omschrijving Omschrijving I / S Kans Impact Restrisico% x € 1000 x € 1.000hetMT. Introductie vancoördinatorrol per cluster.Coördinatoren houden deproductie, productiviteit enwerkverdeling in de gaten enondersteunen zo demanager.Totaal restrisico :* Omdat er zowel een positief als negatief risico is , wordthier € 0 opgenomen € 398

Tegenover de bestaande risico's staat het vrij beschikbare vermogen ( algemene reserve + jaarresultaat),waarvan het saldo per 31-12-2019 € 1.100.000 bedraagt , als financiële buffer (weerstandscapaciteit) . De hierbijbehorende ratio is : 2,7 % (minimaal 1,0 is gewenst). De weerstandscapaciteit ligt hiermee weer boven hetgewenste niveau . Daarnaast is er ook nog de post Onvoorzien in de begroting voor het volgende jaar , aangeziendeze vrij besteedbaar is en normaliter als eerste ingezet zal worden wanneer één van bovenstaande risico's zichvoordoet is de uiteindelijke weerstandscapaciteit nog groter .
Kengetallen financiële positieGezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf'weerstandsvermogen en risicobeheersing'een basisset van vijf financiële kengetallen worden opgenomen .Hetopnemen van kengetallen past in het streven naar meer transparantie en inzicht in de financiële positie . Voor deRUD Utrecht zijn de volgende drie kengetallen van toepassing :Netto schuldquote : geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen ;b . Solvabiliteitsratio : geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingente voldoen ( eigen vermogen als percentage van het totale financiële positie totaal);Structurele exploitatieruimte : is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte er is om deeigen lasten te kunnen dragen .

a .
C.

Norm VNG 9 %
Kengetallen Verloop van de kengetallen %

Jaarrekening Begroting Jaarrekening2019 2019 2018 Voldoende Matig Onvoldoende
A Netto schuldquoteB SolvabiliteitsratioStructurele exploitatieruinte

-7,8135,641,49
-0,5723,630,07

-6,4133,063,67
< 100> 50> 0,61

> 100 13130< 50 / > 30< 0,6 / > 0
> 130< 30

a .
b .

De netto schuldquote is erg goed. Reden hiervoor is dat de RUD Utrecht nog geen leningen heefthoevenafsluiten voor het financieren van investeringen .Wel is er een verandering te zien in de netto schuldquoteomdat er minder geïnvesteerd is .De solvabiliteit toont aan dat de RUD Utrecht matig in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen . Inartikel 31 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht is echter bepaald dat de algemene reservemaximaal 5 procent van de jaaromzetmag bedragen . Als gevolg hiervan is deze ratio slechts in beperktemate beïnvloedbaar . Het resultaat over 2019 heeft voor een stijging van dit kengetal gezorgd.De structurele exploitatieruimte van de RUD Utrecht is ruim voldoende . De RUD Utrecht kan met destructurele baten haar structurele lasten dekken . De RUD Utrecht streeft hiernaar , zonder hierbij een(positief) exploitatiesaldo te realiseren .
C.

1.2.2 Financiering
InleidingDe treasuryfunctie van RUD Utrecht is gebaseerd op de Wet Fido met als doel onder gunstige voorwaarden enmet beperkte risico's over voldoende financiële middelen te beschikken . Een belangrijk element daarbij is hetverkrijgen van meer zicht op de ontwikkeling van de financieringspositie ,zowel op korte als lange termijn . Ditbetreft dan metnamehet in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen , gerelateerd aan deinvesteringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen .

a .
Financiering korte termijnIn de bijdrageverordening is het volgende vastgelegd :De deelnemers betalen uiterlijk 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober een voorschot in de lasten van hetlopende begrotingsjaar van 25 procent van de totale bijdrage (vaste bijdrage + begrote variabelebijdrage ) ; enb . Naar aanleiding van de liquiditeitspositie in de afzonderlijke kwartalen kan het Dagelijks Bestuur bepalendat van het bedrag , bedoeld in het eerste lid , een afwijkend voorschot wordt betaald .
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Hierdoor is verzekerd dat de RUD Utrecht voor de korte termijn voldoende financiële middelen heeft . Doen zichhierbij tijdelijk overschotten voor dan heeft de RUD Utrecht te maken met schatkistbankieren . De overschottenmogen alleen in rekening -courant en via deposito's bij de schatkist (het Rijk ) worden belegd (of uitgeleend aanandere decentrale overheden ). De RUD Utrechtmag de eerste € 250.000 buiten de schatkist houden .
In 2018 heeft de RUD Utrecht een vernieuwde financieringsovereenkomst (krediet- en depotarrangement)afgesloten met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG ). De ingangsdatum van de vernieuwde overeenkomst is 11-2019. De overeenkomst omvat geen krediet limiet meer , zoals de eerdere overeenkomst . Er geldtwel eenintra-daglimiet van € 600.000 . In 2019 is hier geen gebruik van gemaakt.
Het saldo liquidemiddelen bedraagt per 31 december 2019 € 249.000 .
Financiering lange termijnWanneer de RUD Utrecht investeringen doet en deze activeert op de financiële positie kan het nodig zijn om dezete financieren met geldleningen met een looptijd langer dan één jaar . Hierbijmoet rekening worden gehoudenmet de renterisiconorm van het Rijk , die voorziet in spreiding van de looptijden van geldleningen ,waardoorrenterisico's beperkt worden .Eventuele langlopende geldleningen in de komende jaren zijn afhankelijk van omvang en tempo van deinvesteringen (in bijvoorbeeld ICT) en de ontwikkeling van de reservepositie van de RUD Utrecht. De RUD Utrechthad eind 2019 geen langlopende leningen .
RenterisicoDe RUD Utrechtheeft geen schulden en betaald daardoor ook geen rente . Hetrente risico is daardoor nihil .

2019 20 20 2021 2022Renterisiconorm 2019-2022(bedragen x € 1000 )Netto rente herziening op vaste schulden (ola / ug)AflossingenRente risicoLasten primaire begroting 2019Percentage cf. regelingRente risiconorm (2019 )

€€€
€€€

€€€
- JE- TE

€ 12.72620 %- € 2.545
€ 12.76720 %- € 2.553

€ 12.30320 %- € 2.461
€ 12.44820 %€ 2.490

Rente risicoNormToetsing rente risiconorm :
EO- € 2.545€ 2.545

€ 0- € 2.553€ 2.553
€ 0- € 2.500€ 2.500

EO€ 2.500€ 2.500
Kasgeld limietDe RUD Utrechtheeft de Kasgeldlimieten niet overschreden .

1 kw 2 kw 3 kw 4e kw 2019
€ 12.726 € 12.726 € 12.726 € 12.726 € 12.726

8,20 %- € 1.044 8,20 %- € 1.044 8,20 %€ 1.044 8,20 %€ 1.044 8,20 %€ 1.044

Kasgeld limiet 2019(bedragen x € 1000 )Grond slag :Lasten prmare begrothg 2019Toegestane kasgeld limiet :In % van de grondslagIn bedragToetsing :Omvang vlottende korte schuldOpgenomen gelden < 1 jaarSchuld h rekening courantGestorte ge klen door derden < 1 jaarOverige geldlenngen < 1 jaarAf: Vlottende middelenSaldo netto vlottende schuld

00000€ 1.975€ 1.975
olol€ 3.442€ 3.442

0ololol1 0€ 3.231€ 3.231€ 4.493€ 4.493 € 2.094€ 2.094
Ruimte € 3.018 € 4.486 € 5.537 € 4.274 € 3.1 38
1.2.3 BedrijfsvoeringDe overhead wordt door de RUD Utrechtverantwoord in een apart programma Bedrijfsvoering. Voor een naderetoelichting wordt derhalve verwezen naar paragraaf 1.1.5. Bedrijfsvoering .
1.2.4 Onderhoud KapitaalgoederenIn paragraaf 2.2.2 staat opgenomen hoewe omgaan met afschrijvingen en onderhoud van onze materiele vasteactiva .
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2.1 Balans per 31 december 2019

ACTIVA 31 december 2019 31 december 2018
Vaste activa- Investeringen met een economisch nutMateriële vaste activa € 205.000 € 236.0001 205.000 € 236.000

€ 205.000 € 236.000
€

Totaal vaste activaVlottende activa- Vorder ngen op openbare lichamen- Uitzettingen in 's Rijks schatkistUitzettingen met een rente typische boptijdkorter dan één jaar

€€ 936.0001.846.000 773.0001.286.000€2 € 2.782.000 € 2.059.000
|- Nog te ontvangen bedragen- Vooruitbetaalde bedragenOverlopende activa

€€ 416.00090.000 €€ 783.00051.0003 € 506.000 € 834.000
€ 249.000 € 250.000BanksaldiLiquide middelen € 249.000 € 250.000

€Totaal vlottende activaTotaal generaal €€ 3.537.0003.742.000 3.143.0003.379.000€

PASSIVA 31 december 2019 31 december 2018
€Vaste passivaAlgemene reserve- Bestemmingsreserves- Gerealiseerd resultaatEigen vermogen
€€

683.000233.000416.000
€€€

270.000232.000615.0005 € 1.332.000 € 1.117.000
€ 1.332.000 € 1.117.000Totaal vaste passivaVlottende passiva| - Overige schuldenNetto vbttende schulden met een rentetypische boptijd korter dan één jaar

€ 450.000 € 453.0006 € 450.000 € 453.000
€ 627.000 € 788.000|- Vooruit ontvangen van deehemers / teverrekenen met deelnemers- Nog te betalen bedragenOverlopende passiva € 1.334.000 € 1.021.0007 € 1.961.000 € 1.809.000

€Totaal vlottende passivaTotaal generaal 2.411.0003.743.000 €€ 2.262.0003.379.000€

Jaarstukken RUD Utrecht 2019Status : t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur d.d. 27Maart 2020 Pagina 29 van



RUDUTRECHT
2.2 Overzicht van baten en lasten 2019

Realisatie 2019Raming 2019 voor Raming 2019 nawijzigingen wijzigingen Verschil
Programma's :1 Handhaving

2 Vergunningverlening
€ 4.912.000 € 5.419.000 € 5.387.000 € - 32.000
€ 4.337.000 € 5.900.000 € 5.117.000 € -783.000
€ 3.060.000 € 3.772.000 € 3.733.000 € - 39.000Bedrijfsvoering (Overhead )

Overig Onvoorzien
Stelpost loon- enprijscompensatieTotaal lasten

€ 204.000 € € €
€ 213.000 € € €
€ 12.726.000 15.091.000 € 14.237.000 € -854.000

Programma's :
1 Handhaving
2 Vergunningverlening

€ 4.918.000 € 5.564.000 € 5.220.000 € - 344.000
€ 4.340.000 5.839.000 € 5.488.000 € - 351.000
€ 3.060.000 € 3.734.000 € 3.744.000 € 10.000Bedrijfsvoering (Overhead )

Overig
OnvoorzienStelpost loon- enprijscompensatieTotaal baten

€ 204.000 € € €
€ 213.000 € € €
€ 12.735.000 € 15.137.000 € 14.452.000 € - 685.000

Totaal (voor reservemutaties ) € 9.000 € 46.000 € 215.000 € 169.000

€ 39.000 € 39.000 € 39.000 €Onttrekking :
Verlofuren
ISV gelden - geluid SBGInnovatie

Gerealiseerd resultaat
€ - € 21.000 € 22.000 € 1.000
€ € 140.000 € 140.000 €
€ 49.000 246.000 € 416,000 € 170.000
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2.3 Toelichtingen
2.3.1 Algemene grondslagenDe jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies engemeenten ( BBV ).
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs ofdeactuele waarde . Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen deverkrijgingsprijs . De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben . Baten enwinsten worden verantwoord voor zover zij op financiële positiedatum zijn gerealiseerd . Verliezen en risico's diehun oorsprong vinden voor het einde van hetbegrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor hetopmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden .
Operationele leasingBij de RUD Utrechtbestaan leasecontracten waarbijeen groot deel van de voor- en nadelen die aan heteigendom verbonden zijn , niet bij de organisatie liggen . Deze leasecontracten worden verantwoord alsoperationele leasing. Leasebetalingen worden op lineaire basis verwerkt in het overzicht van baten en lasten overde looptijd van het contract .
2.3.2 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
BalansVaste activaArtikel 59 tot en met 65 van het BBV zijn van toepassing op het waarderings- , activerings- en afschrijvingsbeleidvan de RUD Utrecht . In de financiële verordening van de RUD Utrecht is per soort actief vastgelegd hoe dit beleidwordt toegepast.
Materiële vaste activa met economisch nutDe materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijsinclusief direct toerekenbare kosten , onder aftrek van lineare afschrijvingen gedurende de verwachtetoekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen . Activa met een verkrijgingprijs van minder danof gelijk aan € 10.000 jaar worden niet geactiveerd , uitgezonderd (meet)apparatuur.
De materiële vaste activamet economisch nut worden afgeschreven in maximaal:15 jaar : technische installaties en apparatuur in gebouwen10 jaar : kantoormeubilair , veiligheidsvoorzieningen en verbouwingen5 jaar : transportmiddelen , aanhangwagens en personenauto's3 jaar : ( automatiseringsapparatuur en telefooninstallaties:meetapparatuurwaarbij 50 % van de jaar afschrijvingwordt verantwoord in het jaar van aanschaf en /of technische /economischeingebruikname. Bij het bepalen van de afschrijving wordt geen rekening gehouden met een restwaarde .
1 jaar

Bij een eventuele verkoop van materiële vaste activa , wordt de opbrengst via de resultaatbestemmingtoegevoegd aan de algemene reserve van de RUD Utrecht.
De economische levensduur is beëindigd op hetmoment dat de aan het actief toe te rekenen jaarlasten hogerzijn dan de aan het actief toe te rekenen jaaropbrengsten . De rente wordt berekend over deboekwaarde per 1januari.
Vlottende activaUitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar en overlopende activaVorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie .Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering .
Liquide middelenLiquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vlottende passivaNetto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar en overlopende passivaKortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde , dit is meestal denominale waarde.
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Overzicht van baten en lasten
ResultaatbepalingBaten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd , lasten worden verantwoord in het jaar waarinzij zijn gerealiseerd en /of voorzienbaar zijn . Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van alle hier bovenvermelde waarderingsgrondslagen .
VennootschapsbelastingVanaf 2016 kunnen indirecte overheidslichamen zoals de RUD Utrecht belastingplichtig zijn voor devennootschapsbelasting (Vpb ) . Vanuit de gezamenlijke omgevingsdiensten is overlegd met de Belastingdienst.Vanuit dit overleg zijn voorwaarden vastgesteld wanneer ermogelijk sprake zou kunnen zijn van een Vpb -plicht .De RUD Utrecht heeft de organisatie op deze voorwaarden getoetst en vastgesteld dat zij niet aan dezevoorwaarden voldoet. De RUD Utrecht stelt zich derhalve op het standpuntniet belastingplichtig te zijn voor deVpb .
2.3.3 Toelichting op de balans per 31 december 2019
1. Vaste activa
Materiële vaste activaHet onderstaande overzicht geefthet verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer :

ERP Bedrijfs- ICTvoering hardware ICT VTHapplicatie ICT DMSMidoffice Vervoermiddelen Inventaris Totaal

€Stand per 1 januari 2019AanschafwaardeCumulatieve afschrijvingBoekwaarden
€€€

141.000 €116.000 €25.000 €
348.000314.00034.000

€€ 445.000358.00087.000
241.000229.00012.000

€€€ 24.0007.00017.000
€€€

65.000 €3.000 €62.000 €
1.265.0001.029.000236.000€ € €

€MutatiesInvesteringenAfschrijvingenSaldo
€€41.00027.00014.000€€ €67.00070.000-3.00019.000 €-19.000 € €12.000-12.000 5.000 €-5.000 € 6.000-6.000

108.000139.000-31.000€ € € €
€stand per 31 december 2019AanschafwaardeCumulatieve afschrijvingBoekwaarden

€€€
141.000 €135.000 €6.000 €

389.000 €341.000 €48.000 €
512.000428.000 241.000241.000€ €€€

24.000 €12.000 €12.000 €
65.000 €9.000 €56.000 €

1.372.0001.166.000205.00084.000 €

Regulier onderhoud aan de materiële vaste activa worden als kosten verantwoord , eventuele kosten die delevensduur verlengen worden geactiveerd .
2. Uiteenzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De in de financiële positie opgenomen uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar kunnen alsvolgt gespecificeerd worden :

31-12-2018€ 773.000Vorderingen op deelnemersDebiteurenUitzettingen in 's Rijks schatkist met eenrente typische looptijd korter dan één jaarUitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

31-12-2019€ 929.000€ 7.000€ 1.846.000 € 1.286.000
€ 2.782.000 € 2.059.000

Er is geen rente ontvangen op de uitzettingen in 's Rijks schatkist.
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Vorderingen op deelnemersDe vorderingen op deelnemers kunnen als volgt worden uitgesplitst :
Specificatie vorderingen op deelnemersGemeente AmersfoortGemeente Baarn- Gemeente BunschotenGemeente EemnesGemeente HoutenGemeente LeusdenGemeente LopikGemeente NieuwegeinGemeente SoestGemeente UtrechtGemeente WoudenbergPovhcle UtrechtVorderingen op deelnemers

31-12-2019€ 4.000€ 29.000€ -4.000€ 13.000€ 60.000E 63.000E 27.000€ 12.000€ 43.000€ 83.000€ 26.000€ 573.000€ 929.000

31-12-2018€€ 20.000€€E 24.000€ 16.000€ 18.000€€€ 73.000€€ 622.000€ 773.000
De reële waarde van de vorderingen benadert de boekwaarde, gegeven hetkortlopende karakter van devorderingen . Een voorziening voor oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaarDe uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rente typische looptijd korter dan één jaar zijn alle overtollige liquidemiddelen die in de schatkistworden aangehouden , tenzij dezemiddelen onder het drempe bedrag gerekendkunnen worden . Per kwartaalmag het gemiddelde van de middelen die de decentrale overheid dagelijks buitende schatkist houdt nietboven het drempebedrag uitkomen . Onderstaand overzicht geeft inzicht in dezeberekening en de daarbij behorende uitkomsten per kwartaal.
Berekening benutting drempelbedragDrempebedrag €

€Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehoudenRuimte onder het drempebedragOverschrijding van het drempebedrag

250.000Kwartaal 1 Kwartaal 2278.000 € 262.000€28.000 € 12.000
Kwartaal 3 Kwartaal 4253.000 € 251.000€3.000 € 1.000€€ €

Berekening drempelbedragBegrotingstotaalverslagjaarHet deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoenHet deel van het begotngstotaaldat de € 500 miljoen te boven gaatDrempebedrag

€ 15.091.000€ 15.091.000€€ 250.000
3. Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt opgebouwd:
Nog te ontvangen bedragenVooruitbetaalde bedragenOverlopende activa

31-12-2019€ 416.000€ 90.000€ 506.000
31-12-2018€ 783.000€ 51.000€ 834.000

De postnog te ontvangen bedragen bestaat vrijwel geheel uit nog te factureren aanvullende opdrachten .
31-12-2019€ 197.000

€ 13.000
Specificatie Nog te ontvangen bedragenGemeente AmersfoortGemeente BunschotenGemeente EemnesGemeente HoutenGemeente LeusdenGemeente LopikGemeente NieuwegeinGemeente SoestGemeente WoudenbergProvincie UtrechtDerdenTotaal nog te ontvangen bedragen

€€€
8.00041.0004.000

31-12-2018€ 275.000€ 12.000€ 6.000€ 1.000€ 17.000€ 4.000€ 7.000€ 9.000€ 57.000€ 380.000€ 15.000€ 783.000
€€ 112.00041.000416.000€
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Liquide middelen
De post liquide middelen is als volgt opgebouwd:
BNG BankLiquide middelen

31-12-2019€ 249.000€ 249.000
31-12-2018€ 250.000€ 250.000

De liquide middelen staan ter vrije beschikking aan de RUD Utrecht.
4. Eigen vermogen
De post eigen vermogen is als volgt opgebouwd:

Algemenereserve Bestemmings- Gerea liseerdreserves resultaat Totaal
Stand per 1 januari 2019 € 270.000 232.000 € 615.000 € 1.117.000

€ 413.000MutatiesVerwerking resultaat 2018 (algemene reserve )- Verwerking resultaat 2018 ( bestemmingsreserve )|- Verwerking resultaat 2019- Onttrekking bestemmingsreservesSaldo
202.000 €€€

-413.000-202.000416.000
€€€€€ -201.0001.000

416.000-201.000215.000413.000 € € -199.000 €
Stand per 31 december 2019 € 683.000 233.000 € 416.000 € 1.332.000
Algemene reserveStorting : RekeningresultaatDoel : Weerstandscapaciteit van de RUD Utrecht.Conform het vaststellingsbesluit d.d. 28 maart 2019 is van het positieve resultaat € 413.000 aan de algemenereserve toegevoegd .
Verloopoverzicht van de bestemmingsreserves :

ISV geldengeluid SBG Verlofuren Informatiegestuurdhandhaving
Transitie enoutputfinan Persoonsgebon -denopleidingsbudgetten

Ontwikkelingen Innovatie Totaalclering
Stand per 1 januari 2019 € 35.000 € 39.000 € 120.000 € 38.000 € 232.000

€ 62.000 € 202.000Mutaties- Verwerking resultaat 2019 (algemenereserve)- Toevoeging ten laste van hetresultaatOnttrekking ten gunste van het resultaatSaldo
€€ 140.000 €€140.000 €€22.000 €-22.000 €

€€€39.000 €-39.000 € €€ €€ 201.0001.000th 62.000
Stand per 31 december 2019 € 13.000 € 120.000 € 38.000 62.000 233.000

Bestemmingsreserve ISV gelden - geluid SBGStorting : Ontvangst van SBG voor ISV -geluid .Doel : Ten behoeve van mogelijke woningen die achteraf nog in aanmerking komen voor het treffen vangevelmaatregelen in verband met geluidoverlast van weg/railverkeer.Middels de tweede begrotingswijziging is € 22.000 onttrokken aan deze reserve .
Bestemmingsreserve verlofurenStorting : Facturatie verlofuren , betreft een eenmalige verrekening van het meegenomen verlof naar de RUDUtrecht. Zoals vastgelegd in het Bedrijfsplan van de RUD Utrechtkomen deze sociaal plan -kosten tenlaste van de betreffende dee nemers .Doel : Het bedrag van het niet -opgenomen verlof vanuit de latende organisaties in vier jaar ten gunste vanhet jaarlijkse inhuurbudget te laten komen via een onttrekking uit deze reserve (resterende verlofheeftnog een geldigheidsduur van vier jaar).De bestemmingsreserve is conform bedrijfsplan ook in 2019 voor één vierde vrijgevallen ten gunste van hetinhuurbudget . Hiermee is de volledige bestemmingsreserve uitgenut.
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Bestemmingsreserve IGH ( Informatie gestuurde Handhaving )Storting : Ten laste van de algemene reserve ter hoogte van € 200.000 .Doel : Het verbeteren van de datakwaliteit van de RUD Utrecht.In overleg met de provincie Utrecht is € 53.000 van deze bestemmingsreserve onttrokken . Dezebestemmingsreserve is oorspronkelijk gevormdmiddels nietbestede projectgelden voor IGH die door de provincieUtrecht ter beschikkingwaren gesteld .
Bestemmingsreserve T & O ( Transitie & Outputfinanciering )Storting : Ten laste van de algemene reserve ter hoogte van € 550.000 .Doel : Transitie (-kosten ) van lumpsum-naar outputfinanciering.In 2019 zijn geen middelen onttrokken aan deze bestemmingsreserve .
Bestemmingsreserve Ontwikkeling en InnovatieStorting : Ten laste van hetresultaat 2018 ter hoogte van € 140.000Doel : In stand houden en afronding van ontwikkelingen metbetrekking tot de geografische informatiesystemen .In 2019 zijn deze middelen middels de eerste begrotingswijziging onttrokken en besteed .
5. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar
De post netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar is als volgt opgebouwd:

- CrediteurenOverige schulden €€
31-12-2019450.000450.000 €€

31-12-2018453.000453.000
6. Overlopende passiva
De post overlopende passiva is als volgt opgebouwd :

Vooruit ontvangen bedragen| - Nog te betalen bedragen- Nog terug te betalen aan de opdrachtgeversOverlopende passiva

31-12-2019627.0001.114.000220.0001.961.000

31-12-2018788.0001.021.000€€€€
€€€€ 1.809.000

Vooruit ontvangen bedragen van deelnemersDe schulden aan deelnemers kunnen als volgt worden uitgesplitst :
€ 31-12-2019352.000116.000 €€€57.000

Specificatie vooruit ontvangen bedragen- Gemeente AmersfoortGemeente BunschotenGemeente EemnesGemeente HoutenGemeente LopikGemeente NieuwegeinGemeente SoestGemeente Woudenberg- DerdenTotalvooruit ontvangen bedragen

€€€
€€€€€€

31-12-2018275.000113.00042.00056.00043.00071.000118.00070.000102.000€€€ 627.000 € 788.000
Nog te betalen bedragenHet totaalbedrag in het balans is € 1.114.000 . Dit bedrag bestaat uit de onderstaande componenten .
Specificatie nog te betalen bedragenTe betalen omzetbelasting- Te betalen overige kostenNetto salaris- Te betalen bonheffing- Te betalen pensioenenNog te betalen bedragen

€€€€

31-12-2019463.000608.00022.00021.000
€€€€€€

31-12-2018470.000539.0006.0005.0001.0001.021.000€ 1.114.000
De te betalen overige kosten bestaan voornamelijk uit een reservering voor de verlofsaldi (€ 379.000 ) entransitorische kosten per einde boekjaar .
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31-12-2018€€€

Specificatie nog terug te betalenGemeente Baarn- Gemeente BunschotenGemeente HoutenGemeente SoestGemeente UtrechtGemeente WoudenbergTe verrekenen met deelnemers

€€€€€€€

31-12-201965.00071.00039.0001.00041.0003.000220.000
€€€

Niet in de financiële positie opgenomen activa en verplichtingen
(Meerjarige ) financiële verplichtingenEr zijn niet in de financiële positie opgenomen verplichtingen voor de huur van een etage in het provinciehuis vande provincie Utrecht. De huurovereenkomst heeft een looptijd tot 1 juli 2024. De jaarlijkse huurprijs bedraagt€ 251.000 en de jaarlijkse servicekosten bedragen € 184.000. Indexatie vindt jaarlijks plaats conform deconsumentenprijsindex . In 2019 heeft de RUD Utrecht in verband met de groei van de organisatie een derde vaneen verdieping bij gehuurd in het provinciehuis . Eind 2019 hebben we deze extra ruimte verlengt tot eind 2020voor € 114.000 . In 2020 zal de RUD Utrecht de huurovereenkomsten gaan herzien ezien de verwachting isdat we twee volledige verdiepingen nodig zullen hebben in de toekomst.
Er is een niet in de financiële positie opgenomen verplichting voor de afname van ICT-diensten van de gemeenteHouten . Deze service level agreement heeft een looptijd tot 1 juli 2020. Momenteel loopt de Europeseaanbesteding voor het vervolg van de ICT -dienstverlening. Het jaar bedrag bedroeg voor 2019 € 339.800 .Indexatie vindt jaarlijks plaats conform de dienstenprijsindex .
Operationele leasesAls sub -contractant van de provincie Utrecht heeft de RUD Utrecht een mantelovereenkomstmet Lease Plan voorhet leasen van voertuigen . De totale looptijd van de leasecontracten is 48 of 60 maanden . De huidige contractenlopen allemaal in 2023 af. Momenteel is de RUD Utrecht bezig om een nieuwe partij Europees aan te besteden ,zelfstandig van de provincie Utrecht. Ultimo boekjaar zijn de verplichtingen uit hoofde van operationele leases alsvolgt te specificeren :

€Te betalen :Binnen één jaarTussen één en vijf jaarMeer dan vijf jaar
68.00066.0000

Totaal 134.000
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2.3.4 Toelichting op het overzichtvan baten en lasten 2019De RUD Utrechtheeft het jaar 2019 financieelpositief afgesloten . Op totaalniveau is er een positief resultaatbehaald van € 416.000 .Binnen de verantwoording is conform voorgaande jaren de totaal gerealiseerde lasten voor inzet personeelinclusief inhuur en overige overheadkosten procentueel verdeeld over de twee programma's en de bedrijfsvoering(overhead). Dit is bij de oprichting van de RUD Utrechtreeds vastgelegd als begrotingsuitgangspunt.
Het behaalde resultaat is als volgt verdeeld :

Handhaving Vergunning -verlening Bedrijfsvoering(Overhead ) Totaal
€€€

5.117.000 €4.351.000
625.000 €

3.733.000 €€
3.733.000 €€

1 KostenDirecte variabele kosten
Directe vaste kostenISVPUEV

2 opbrengstenDirecte variabele opbrengstenDirecte vaste opbrengstenPUEV3 Saldo

5.387.000 €
4.574.000 €791.000 €

22.000 €
5.220.000 €4.001.000 €1.219.000 €

€

14.237.0008.925.000
5.149.00022.000141.00014.452.0008.477.0005.834.000141.000215.000

141.000 €
5.488.000 €4.476.000871.000 €141.000371.000 €

€
3.744.000 €€
3.744.000 €€€€ € €€ -167.000 € 11.000 €

De RUD Utrechtheeft een duaal financieringssysteem . De vaste kosten (bedrijfsvoering en directe vaste kostenvan de programma's) worden middels een vaste bijdrage vergoed . De overige kosten in de primare programma'sworden middels een variabele bijdrage op basis van levering van producten en diensten gedekt.
Uit bovenstaande blijkt dat er per saldo €86.000 meer aan vaste bijdrage is ontvangen dan besteed . Voor devariabele opbrengsten is in totaal een positief resultaat behaald van €129.000 . Dit resultaat is veroorzaakt dooreen overschot voor Vergunningverlening van € 371.000 en een tekort bij Handhaving van € -167.000 . Optotaa niveau is dit op de directe variabele opbrengsten van € 10.633.000 een positief resultaat van 0,8 % .
Hieronder is op kostensoort niveau een nadere analyse van de kosten opgenomen . Die een verdere specificatiegeeft van de realisatie op totaa hiveau .
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Toelichting naar kostensoortIn onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de totale exploitatie naar kostensoort .

Exploitatieoverzicht Raming 2019 voor Raming 2019 nawijzigingen wijzigingen ( a ) Realisatie 2019(b ) Verschil
(a - b )

€ 8.863.000 €841.000 € 9.915.000 €2.259.000 € 209.000266.000€
€ € €

LastenPersoneelPersoneelvan derden incl nhuurInhuurKapitaallastenHuisvestingskosten en ICTOverige materieelbudgetOntwkke kostenOnvoorzienStelpost loon- en prijscompensatieISV

€€

9.706.000 €1.993.000 €€138.000 €1.390.000 €572.000 €415.000 €E
€€

442.0001.602.000361.000200.000204.000213,000

192.0001.505.000585.000613.000
€€

54.000115.00013.000198.000€€ €€€ € E €€ 22.000 €€€€ €Totaallasten 12.726.000 € 15.091.000 € 855.000
22.000 €€14.236.000 €€€5.598.000 €7.407.000 €1.147.000 €

€€ 5.205.000 €7.329.000 €201.000 €
5.600.000 €7.842.000 €1. 369.000 €

2.000435.000222.000€
BatenVaste bijdrage deelnemersVariabele bijdrage deehemersAanvullende opdrachtenAanvullendeopdrachten materielemiddelenPUEV- - Verrekening PUEVTotaalbaten

€ 220.000 € 236.000 € -16.000
€ 43.000€€ €12.735.000 €

184.000 E-78.000 €15.137.000 €
141.000 €-78.000 €14.451.000 € 686.000

Totaal (voor reservemutaties ) € 9.000 € 46.000 € 215.000 € -169.000
€Onttrekking :- Reserve ver lofuren- Reserve ISV gelden - geluid SBG- Innovatie

39.000 €€€
39.000 €21.000 E140.000 €

39.000 €22.000 €140.000 € -1.000
Gerealiseerd resultaat 48.000 € 246.000 € 416.000 € -170.000De totalen van de lasten en baten sluit niet één op één aan met de totale lasten en baten zoals gepresenteerd in hoofdstuk2.2 Overzichtvan baten en lasten 2019 op programma niveau . Hetverschil betreft de verrekening van PUEV met één van dedeelnemers
De personeelslasten en personeel van derden inclusief inhuur kent een onderbesteding van € 474.000 . Dit is eendirect gevolg van enerzijds een zeer lastige arbeidsmarktwaarin moeilijk voldoende gekwalificeerd personeel tevinden is . Anderzijds geldt voor personeel van derden dat dit direct samenhangtmet de aanvullende opdrachten .Door hetmomentum van toekenning van de aanvullende opdracht en hetmomentwaarop inhuur kon wordengerealiseerd, zijn een aantal aanvullende opdrachten niet in 2019 afgerond. In overlegmet de opdrachtgevers isdaarom een deel van hetwerk doorgeschoven naar 2020. Derhalve zijn zowel de aanvullende opdrachten alspersoneelvan derden inclusief inhuur lager dan begroot.
Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting (raming 2019 voor wijzigingen ), is een grote stijging van depersoneelskosten en personeel van derden zichtbaar . Dit is het gevolg van uitbreidingen van deuitvoeringsplannen met 10.000 uur na het opstellen van de oorspronkelijke begroting ,waarvoor personeel isaangenomen . Daarnaast zijn gedurende 2019 nog voor ruim € 1,1 miljoen aanvullende opdrachten verstrekt diein de herziene begroting zijn opgenomen .
De kapitaallasten zijn € 304.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk begroot . Door het uitstellen van deinvestering in kantoorautomatisering worden erminder afschrijvingskosten gemaakt. Doordathet opstellen vanhet programma van eisen voor kantoorautomatisering langer duurt dan verwacht zijn vervangingsinvesteringenvoor ICT uitgesteld . De benodigde investeringen zullen in 2020 in samenspraak met de leverancier wordenvormgegeven .
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De huisvestingskosten en ICT zijn € 115.000 lager uitgevallen dan begroot. Voor de huisvestingskosten wasrekening gehouden met een hogere afrekening van servicekosten voor 2019, ingeschat vanuit de historie vanvoorgaande jaren . De daadwerkelijke servicekosten 2019 zijn € 45.000 euro lager uitgevallen dan begroot . Dekosten voor ICT zijn lager uitgevallen door een aantal verschillende oorzaken , zoals ontwikkelingen in onsdatamodelwaarvan de kosten lager zijn uitgevallen dan begrooten lagere ICT- projectkosten in afwachting op hetvolledige pakket van eisen voor onze ICT - leverancier datwij samen met de OdrU hebben opgesteld . Tot slotheeft er een verschuiving plaatsgevonden van huisvesting en ICT naar personeel van derden doordatwe externeexpertise hebben ingehuurd voor de realisatie van ICT -projecten ( € 160.000 ).
Het overig materieel budget is € 211.000 hoger uitgevallen dan initieel begroot ( € 572.000- € 361.000 ) . Dit is teverklaren door de aanvullende materiele middelen aan de opbrengsten kant (€ 236.000 ) . Ditbetreft afspraken diewe hebben gemaaktmet betrekking tot de uit te besteden onderdelen van de aanvullende opdrachten .
De begrote ontwikkekosten van € 613.000 bestaan uit het oorspronkelijke ontwikkelbudget ( € 200.000), hetproject asbestimplementatie ( € 180.000 ) en de aanvullende middelen voor de concretisering van deontwikkelrichting, traject "Kleur Bekennen " ( € 93.000 ). Daarnaast zijn de kosten toegevoegd voor het"ontwikkelprogramma innovatie 2020 " welke worden gedekt uit de bestemmingsreserve innovatie ( € 140.000 ).Het project " Asbest Implementatie " heeft een uitloop naar 2020 waarvoor hetrestant van € 47.000 middels eenvoorgestelde bestemmingsreserve naar 2020 wordt doorgeschoven voor de afronding van hetproject. DaarnaastLoopt het traject " Kleur Bekennen " ook deels door naar 2020 hiervoor stellen we ook een bestemmingsreservevan € 50.000 voor ,bestaande uit de nog niet bestede middelen .
In 2019 is er een groot aantal aanvullende opdrachten afgesloten met opdrachtgevers. Het totaal van deaanvullende opdrachten bedraagt € 1.446.000 . In het overzicht van baten en lasten zijn de aanvullendeopdrachten verdeeld over de posten 'Aanvullende opdrachten ', 'Aanvullende materiële middelen 'en PUEV. Depost aanvullende opdrachten omvat de opdrachtwaarde van de aanvullende opdrachten bestemd voor hetuitvoeren van werkzaamheden door medewerkers van de RUD Utrecht (of inhuur) , De post Aanvullende materiëlemiddelen omvat de opdrachtwaarde van de aanvullende opdrachten bestemd voor onderdelen van de opdrachtdie de RUD Utrechtweer bij een externe partij afneemt. De PUEV betreft de provinciale subsidie voor externeveiligheid .
De aanvullende opdrachten betreffen verschillende werkzaamheden :reguliere werkzaamheden die bovenop afgesloten DVO afspraken uitgevoerd zullen worden ;complexe dossiers die door de complexiteit nietmeer binnen de DVO afspraken (kentallen , totaal aantaluren ) kunnen worden opgevangen ;Projecten zoals advisering en actualisaties van bedrijvenbestanden ;Overige zaken zoals de detachering van medewerkers.Extra opdrachten gaan vrijwel altijd direct gepaardmet extra kosten ,met name voor inhuur.
Er is € 39.000 onttrokken aan de reserve voor opgebouwde historische verlofuren doordat deze uren doormedewerkers zijn opgenomen . Hiermee is de volledige reserve onttrokken .
Op 1 januari 2019 had de bestemmingsreserve ISV nog een saldo van € 35.000. De reserve is gevormd voor deondersteuning bij het treffen van gevelmaatregelen in verband met geluidsoverlast van weg/railverkeer. Middelsde eerste bestuursrapportage is € 22.000 onttrokken uit de reserve voor de verwachtekosten betreffende degevraagde ondersteuning door opdrachtgevers .
De bestemmingsreserve Innovatie van € 140.000 is gevormd bij de jaarrekening 2018.Middels de eerstebestuursrapportage is deze volledige reserve onttrokken om , zoals bedoelt bij de vorming van de reserve, deontwikkelde producten uit VTH 3.0 voort te blijven zetten in 2019 .
De postOnvoorzien is in 2019 volledig ingezet . Middels de Bestuursrapportages is deze gealloceerd aan salarissenen overigekosten voor personeel ( € 154.000) in verbandmet langdurig zieke werknemers. Zoals ook al bij detoedeling van de ste post loon- en prijscompensatie benoemd is , kan de looncompensatie niet volledig gedektworden . Daarom is € 50.000 van Onvoorzien als aanvulling gebruikt op de looncompensatie .
Onvoorzien Raming 2019nawijzigingenLasten

Realisatie2019 Verschil T.g.v.algemenereserve
StortingLasten VerschilOnvoorzien € € € - €

Totaal € € € €
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Incidente le baten en lastenIn de programmarekening zijn ook baten en lasten opgenomen weke een incidenteelkarakter hebben .Incidente le baten en lasten zijn die baten en lasten die zich gedurende een periode van maximaal 3 jaarvoordoen . De RUD Utrechtheeft de afspraak met de deelnemers dat als opdrachten langer dan 3 jaar naast deDVO worden afgenomen deze werkzaamheden worden opgenomen in de DVO. Daarmee zijn ze niet meergepacificeerd als " incidenteel" . Elk jaar vindt hier een evaluatie op plaats . Hieronder wordt een overzicht gegevenvan de incidentele baten en lasten die deeluitmaken van het resultaat voor bestemming .
SpecificatieAanvullende opdrachtenDotatie /onttrekking reservesTotaal

Raming 2019 na wijzigingen Realisatie 2019Baten Lasten Baten Lasten€ 1.773.000 1.973.000 € 1.524.000 € 1.725.000€ 200.000 € 201.000€ 1.973.000 € 1.973.000 € 1.725.000 € 1.725.000
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2.3.5 Wet normering topinkomens
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden . De WNT is van toepassing opde RUD Utrecht. Het voor RUD Utrecht toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 . Het algemeenbezoldigingsmaximum is van toepassing voor RUD Utrecht.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
Tabel 1amet betrekking tot leidinggevende topfunctionarissen en leidinggevende topfunctionarissen zonderdienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling :

H. JungenDirecteurFunctiegegevensAanvang en einde functiever vulling 2019
Deeltijdfactor in FTE
Dienstbetrekking ?

1 jan . - 31 dec.1 FTE
Ja

€ 120.743BezoldigingBeloning plus belastbar e onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijnSubtotaal € 19.942

€ 140.685
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 194.000

€--Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging € 1 40.685

N.v.t.Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaanToelichting op de vordering wegens onverschuldigdebetaling N.v.t.

Directeur
Gegevens 2018
FunctiegegevensAanvang en einde functie vervulling 2018
Deeltijdfactor in FTE
Dienstbetrekking ?

1 jan . - 31 dec .
1 FTE
Ja

€ 125.180
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijnSubtotaal € 18.484

€ 143.664
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000
Totale bezoldiging € 143.664
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De functies in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur worden vervuld door medewerkers van onzedeelnemers (burgemeester , wethouder of gedeputeerde) .Deze leden vervullen hun functies ( voorzitter ,vice voorzitter of lid ) onbezoldigd . In onderstaande tabel zijn de WNT gegevens opgenomen :
1d Tabelmetbetrekking tot topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder:
Naam functionaris
M. Pennarts - Pouw
G. Spelt
H.A.W. van Beurden

Functie
Voorzitter Dagelijks Bestuur en lid Algemeen Bestuur ( tot 3 juli 2019 )Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur (tot 3 juli 2019 ) Voorzitter Dagelijks Bestuur(per 3 juli 2019 ) en lid Algemeen Bestuur (volledige jaar )Lid Dagelijks Bestuurtot 3 juli 2019) Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur (per 3 juli 2019) en AlgemeenBestuur ( volledig jaar )
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (volledige jaar )
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (volledige jaar )
Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur (per 3 juli 2019 )

C. van Dalen
C.W. Kraanen
R.C.L. Strijk
P. de Kruif
M. Schouten
A. Treep -van Hoeckel
M. de Koning van Ginkel
J. Katwijk
B. KoopsV. Everhardt
A. Van Roshum
T. Reijn3. Vissers
W. de JongL. Voortman

Lid Algemeen Bestuur ( volledige jaar )
Lid Algemeen Bestuur (volledige jaar )
Lid Algemeen Bestuur ( volledige jaar )
Lid Algemeen Bestuur ( tot 28 maart 2019 )
Lid Algemeen Bestuur ( tot 28 maart 2019 )
Lid Algemeen Bestuur ( tot 5 december 2019)
Lid Algemeen Bestuur (tot 5 december 2019 )
Lid Algemeen Bestuur (per 28 maart 2019 tot 3 juli 2019 )
Lid Algemeen Bestuur (per 28 maart 2019 )
Lid Algemeen Bestuur (per 3 juli 2019 )
Lid Algemeen Bestuur (per 5 december 2019 )
Lid Algemeen Bestuur (per 5 december 2019 )

De tabellen van de verantwoordingsmodelWNT 2019 1b , 1c , 1e en 1f zijn niet van toepassing voor de RUDUtrecht.
2. In 2019 zijn geen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonderdienstbetrekking toegekend .
3. Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekkingdie in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempebedrag hebben ontvangen .
2.4 Taakveld en beleidsindicatorenHet Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat in de verantwoording zoweleen splitsing wordt opgenomen naar taakvelden , als de daar bijbehorende beleidsindicatoren . In dit hoofdstukzullen zowel de taakvelden als de daarbij behorende beleidsindicatoren worden verantwoord .
2.4.1 Taakveld
De financiële verantwoording van de RUD Utrecht is onder te verdelen in vastgestelde gemeentelijke taakvelden .De RUD Utrecht valt met de primaire werkzaamheden onder het gemeentelijke taakveld 7.4 Milieu beheer.Daarnaast is het taakveld van bestuur en ondersteuning van toepassing voor de onderdelen 0.5 Overhead , 0.10Mutaties reserves en 0.11 Resultaat van de rekening van baten en laten . Vanwege de geringe kosten in taakveld0.1 Bestuurworden deze niet apart geadministreerd . De verdeling is in onderstaande tabel opgenomen :
Taakveld7.4 Milieu beheer0.5 Overhead0.10 Mutaties reserves0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Baten€ 10.707.000€ 3.744.000€ 201.000
Lasten€ 10.504.000€ 3.733.000

€ 415.000
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2.4.2 Beleidsindicatoren bij Taakveld
Voor het taakveld 7 Volksgezondheid en Milieu waar taakveld 7.4 onder valt zijn de vastgesteldebeleidsindicatoren niet van toepassing op de RUD Utrecht.
Voor het taakveld 0 Bestuur en Ondersteuning zijn de indicatoren Formatie , bezetting en apparaatskosten nietvan toepassing op de RUD Utrecht doordat er niet eenduidig vastgesteld kan worden hoeveel inwoners er onderde gemeenschappelijke regeling vallen . De indicatoren Externe inhuur en Overhead zijn hieronder opgenomen.

Indicator Kosten als % van totaleloonsom + totale kosteninhuur externen
Externe inhuur 17 %

Indicator % van totale lasten
Overhead 26,2 %
De indicator overhead is bepaald op basis van dekosten . Door de RUD Utrecht is afgesproken met de deelnemersdat de FTE's in bedrijfsvoering nietmeer dan 25 % van het totale personeelsbestand mogen vormen . Voor 2019is dit 19 %
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Controleverklaring

Publlek Belang Accountants B.V.Sir Winston Churchilllaan 370 F4422205 SJ Rijswijk (ZI )info@publiekelangacountants.nlwww.publiekbelangeccountants.nlPUBLIEK BELANGaccountants
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht
A. Verklaring overde in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2019
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrechtte Utrechtgecontroleerd .

.Naar ons oordeel:
geeftde in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en desamenstelling van zowelde baten en lasten over 2019 als van de activa en passiva van RUDUtrecht op 31 december 2019 in overeenstemming methet Besluit begroting enverantwoording provincies en gemeenten (BBV ) ;zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over2019 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen inovereenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving,waaronderverordeningen , opgenomen bepalingen zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid ,terkennisneming aangeboden aan het algemeen bestuur op 5 december 2019 .

De jaarrekening bestaat uit :het overzicht van baten en lasten over 2019 ;de balans per 31 december 2019 ;de toelichtingmet een overzichtvan de gehanteerde grondslagen voor financiëleverslaggeving en andere toelichtingen ;de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ..
De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht,waaronder ook de Nederlandsecontrolestandaarden , het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado ) , hetnormenkader rechtmatigheid dat ter kennisneming is aangeboden aan hetalgemeen bestuur op 5december 2019 en het ControleprotocolWet normering topinkomens (WNT) 2019 vallen . Onzeverantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie Onzeverantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Wij zijn onafhankelijk van de RUD Utrecht zoals vereist in de Verordening inzake deonafhankelijkheid van accountants bij assurance -opdrachten (Vio ) en andere voor de opdrachtrelevante onafhankelijkheidsregels in Nederland . Verder hebben wij voldaan aan de Verordeninggedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Op alle opdracht vanthil door Publick Belang Accountants zyn algencio voorwaarden van lopussingwoke bij de Kamer van Koophandel zijn gerepancord Publick Belang Accountants is ingeschreven in hethandelsregister van de Kamer van Koophandel te Den I laag onder nummer 67229020.

Lid van CooperVODe MaatschappelijkeAccountants
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle - informatie voldoende en geschikt is als basis voorons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het ControleprotocolWNT 2019 hebben wij de anticumulatiebepaling,bedoeld in artikel 1.6aWNT en artikel 5 , lid 1, sub jUitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd .Dit betekentdatwijniethebben gecontroleerd oferwel of niet sprake is van eennormoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventueledienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen ,alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wijde materialiteit voorde jaarrekening als geheel bepaald op € 142.370 . De bij onze controle toegepastegoedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1 % en voor onzekerheden 3 % van de totale lasteninclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT- informatie dematerialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het ControleprotocolWNT 2019. Wijhouden ook rekeningmet afwijkingen en /ofmogelijke afwijkingen die naar onze mening voor degebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn , zoals ook bedoeld inartikel 3 Bado .
Wij rapporteren aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingenonder de goedkeuringstolerantie die naar onze mening om kwalitatieve ofWNT-redenen relevantzijn .
B.Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andereinformatie , die bestaat uit:

het jaarverslag , waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen ;samenstelling van het bestuur, voorwoord, inleiding en inhoudsopgave;samenvattinglijst van gebruikte afkortingen
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met dejaarrekening verenigbaaris en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip ,verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins , overwogen of de andere informatiemateriele afwijkingen bevat
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Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720.Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bijde jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie , waaronderhet jaarverslag in overeenstemmingmet het BBV .
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden metbetrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor dejaarrekening
Het dagelijks bestuuris verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van dejaarrekening in overeenstemming met het BBV . Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voorhet rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmedede balansmutaties , in overeenstemmingmet de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving,waaronder verordeningen , opgenomen bepalingen , zoals opgenomen in hetnormenkader rechtmatigheid .
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersingdie het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de nalevingvan die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belangals gevolg van fouten of fraude,
Bij het opmaken van de jaarrekeningmoethet dagelijks bestuur afwegen ofdegemeenschappelijke regeling in staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten . Het
dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnenbestaan of de gemeenschappelijke regeling haar activiteiten kan voortzetten , toelichten in dejaarrekening .
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces vanfinanciële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling .
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdrachtdatwijdaarmee voldoende en geschikte controle - informatie verkrijgen voor het door ons af te gevenoordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hogemate maar geen absolute mate van zekerheidwaardoor hetmogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraudeontdekken .
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijskan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op deeconomische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen . Dematerialiteit
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beïnvloedtde aard , timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van heteffect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandsecontrolestandaarden ,het Bado , het normenkader rechtmatigheid dat ter kennisneming isaangeboden aan het algemeen bestuur op 5 december 2019, het ControleprotocolWNT 2019 ,ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen . Onze controle bestond onder andere uit:het identificeren en inschatten van de risico'sdat de jaarrekening afwijkingen van materieelbelang bevat als gevolg van fouten offraude ,

datbaten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet inalle vanmaterieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen;het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle -informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bijfraude is hetrisico dat een afwijking van materieel belang niet ontdektwordt groter dan bijfouten . Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte ,het opzettelijknalaten transacties vast te leggen , het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken ofhetdoorbreken van de interne beheersinghet verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doelcontrolewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden . Dezewerkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit vande interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling ;het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiëleverslaggeving , de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van deredelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in dejaarrekening staan ;het vaststellen dat de door het dagel bestuur gehanteerde veronderstelling dat degemeenschappelijke regeling haar activiteiten voortzet aanvaardbaar is . Tevens het op basisvan de verkregen controle - informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijnwaardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan ofde gemeenschappelijke regeling haaractiviteiten kan voortzetten . Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belangbestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevantegerelateerde toelichtingen in de jaarrekening . Als de toelichtingen inadequaat zijn ,moeten wijonze verklaring aanpassen . Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle -informatie dieverkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen ofomstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling deactiviteiten niet kan voortzetten ,
het evalueren van de presentatie , structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarinopgenomen toelichtingen ; enhet evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transactiesen gebeurtenissen en ofde in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede debalansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijngekomen

.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor decontrole van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling , rekening houdend metde
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invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties tenbehoeve van de gemeenschappelijke regeling . Op basis hiervan hebben wij de aard en omvangbepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties .
Wij communiceren methet algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timingvan de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijngekomen ,waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing .
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