
Archimedeslaan 6Postbus 852423508 AE Utrecht

Aan de deelnemers van de Regionale Uitvoeringsdienst UtrechtT.a.v. de griffie

4 november 2022DatumZaakkenmerk Z/22/726858Briefnummer 1020471Uw nummerOnderwerp Ontwerp Kadernota 2024RUD Utrecht

Geachte griffiers ,

ContactpersoonTelefoonnummerE-mailadres
Bijlage(n )Pagina

M. van Bockel06 52 54 81 54m.vanbockel@rudutrecht.nl12

RUD
UTRECHT

Op 3 november jl . heeft het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) deOntwerp Kadernota 2024 in zijn vergadering behandeld . Na uitvoerige behandeling is deze Ontwerp Kadernotavastgesteld .Het Algemeen Bestuur kan zich vinden in de geschetste ontwikkeling . Deze ontwikkeling sluit ook aan bij hettraject dat gezamenlijk met de RUD Utrecht al enige jaren geleden is ingezet . Mede ingegeven door deaanzienlijke kostenstijgingen voornamelijk veroorzaakt door de inflatie , heeft het Algemeen Bestuur beslotenzichzelfeen aantal opdrachten mee te geven richting de Ontwerp Begroting 2024 en de Definitieve Kadernota2024. De belangrijkste hiervan zijn :1- Een nauwere samenwerking met de ODRU (de tweede Omgevingsdienst in de provincie Utrecht) teonderzoeken . De eerste stappen zijn hier reeds voor gezet . Nauwere samenwerking zou mogelijk kunnenleiden tot het in stand houden van de ontwikkeldoelstellingen , maar tegen lagere kosten . Voor hetopstellen van de Ontwerp Begroting 2024 zal hier expliciet aandacht aan worden besteed .2- Het Algemeen Bestuur onderschrijft de noodzaak van ophoging van het ontwikkelbudget om de ingezetteontwikkeling binnen de RUD Utrecht verder vorm te kunnen geven . Gezien de aanzienlijkekostenstijgingen zal voor de Ontwerp Begroting 2024 nogmaals worden ingeschat welk ontwikke budgetminimaal noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te behalen . Indien mogelijk zal het budget voor2024 minder worden verhoogd .3- Hoewel er breed begrip is voor de complexiteit op de arbeidsmarkt en de deelnemers ook zelf merkendat het steeds lastiger wordt functies kwalitatief goed in te vullen is er besloten onderzoek te doen of hetzelfstandig organiseren van recruitment activiteiten de meest logische weg is . Voor het opstellen van deconcept Begroting 2024 zal zijn onderzocht of door middel van samenwerking met de ODRU of metindividuele deelnemers de doelstellingen ook kunnen worden behaald tegen lagere kosten.4- Vanuit het risicoperspectief en vanuit risicomanagement op individueel GR -niveau lijkt ophoging van depost onvoorzien noodzakelijk . Vanuit een eigenarenperspectief die allen in meerdere GR -en zijnvertegenwoordigd , zou ook besloten kunnen worden dit risico binnen de eigen begroting te dragen vooralle GR -en gezamenlijk ( per deelnemer individueel ) . Op basis van de ontvangen zienswijzen zal hierbinnen het Algemeen Bestuur een gesprek over plaatsvinden , waarvan de uitkomst zal worden verwerktin de Concept Begroting 2024. Deze concept Begroting 2024 zal uiteraard ook weer voor zienswijze aande raden en aan gedeputeerde staten worden aangeboden .
Als deelnemer van de RUD Utrecht krijgt u hierbij op grond van artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijkeregeling deze Ontwerp Kadernota 2024 aangeboden en kunt u uw zienswijze hierop binnen acht weken aan onskenbaar maken . Wij verzoeken u het voorgaande te betrekken bij uw zienswijze . U treft de Ontwerp Kadernota2024 als bijlage aan .

Elf gemeenten en de provincie werken samen aan een gezonde , veilige en duurzame leefomgeving .Amersfoort, Baarn, Bunschoten , Eemnes , Houten , Leusden, Lopik , Nieuwegein , Soest, Utrecht, Woudenberg , provincie
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Rekening houdend met het kerstreces ontvangen wij uw zienswijze graag uiterlijk vrijdag 13 januari 2023 , waarnade Ontwerp Kadernota 2024 , gelezen uw zienswijze , ter vaststelling wordt behandeld in de vergadering van hetAlgemeen Bestuur van de RUD Utrecht van 31 maart 2023.
AandachtspuntIk wil u er op attenderen dat u , conform de reguliere procedures rondom bekendmakingen , de bijgeslotenOntwerp Kadernota 2024 voor een ieder ter inzage dient te leggen en tegen betaling van kosten dient teverstrekken , voor zover daarom wordt gevraagd . Dat deze mogelijkheid bestaat dient u kenbaar te maken doormiddel van een openbare kennisgeving .
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zie met belangstelling uw zienswijze tegemoet.
Met vriendelijke groet ,namens het Dagelijks Bestuur RUD


