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Inleiding 
De RUD Utrecht heeft de eerste Bestuursrapportage 2017 opgeleverd. Hierin wordt 
gerapporteerd over de uitvoering van de begroting 2017. In de rapportage wordt eerst 
de realisatie van de programma's belicht. Daarna wordt de organisatieontwikkeling 
doorgenomen. Als laatste wordt ingegaan op de realisatie van het budget. In de bijlage 
staat de eerste begrotingswijziging 2017. 

Centrale vraag 

Wilt u de bestuursrapportage goedkeuren ziet u af van het indienen van een zienswijze? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Met de bestuursrapportage geeft de RUD Utrecht een goed beeld van de stand van 
zaken van hun werkterrein voor hun partners (11 gemeenten en provincie). 
Kader 
Artikel 59 van de Wet Gemeenschappelijke regeling 
Wet milieubeheer 
WABO 

Argumenten 
De bestuursrapportage is een weergave van de werkzaamheden van de RUD Utrecht. 
Een zienswijze is niet noodzakelijk. 

Duurzaamheid 
De RUD Utrecht verstrekt namens de gemeente Woudenberg milieuvergunningen en 
controleert de bedrijven in Woudenberg op het gebied van milieu. Indien nodig, wordt er 
handhavend opgetreden. 

Draagvlak 
Op 5 jul i j . l . heeft het Algemeen Bestuur van de RUD Utrecht het concept Eerste 
bestuursrapportage 2017 vastgesteld. Ook in het ambtelijk overleg is de 
bestuursrapportage al besproken. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Om goed te kunnen sturen en in control te zi jn, zijn er afspraken gemaakt over de 
planning & control cyclus. In de planning & control cyclus zijn de volgende documenten 
opgenomen: 
• Kadernota 
• Begroting en Meerjarenraming 
• Bestuursrapportages 
• Jaarstukken 

Financiële consequenties 
De RUD Utrecht ligt financieel goed op koers. Er wordt In deze Bestuursrapportage 
verzocht een aantal begrotingswijzigingen goed te keuren. De belangrijkste zijn 
hieronder weergegeven: 
- De aanvullende opdrachten (die niet structureel zijn) van de eerste vier maanden zijn 

verwerkt (€ 641.000). Tegenover deze extra opbrengsten staan ook aanvullende 
(personeels)kosten. 

- Onttrekking bestemmingsreserve transitiekosten outputfinanciering (€ 177.000). 
Vanwege de invoering van de nieuwe financieringssystematiek per 1 januari 2018 
worden in het jaar 2017 aanvullende kosten gemaakt voor de overgang naar 
outputfinanciering. Hiervoor is in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. In 
deze Bestuursrapportage wordt voorgesteld aan deze bestemmingsreserve te gaan 
onttrekken conform de onderbouwing zoals deze bestond bij vorming. Dit leidt dus 
tot extra lasten gedekt vanuit de bestemmingsreserve. 

- Inzet onvoorzien (€ 136.000). Vanwege enkele langdurig zieken en de verlenging van 
het sociaal statuut tot en met 30 juni 2017, wordt voorgesteld de kosten van 
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vervanging en de aanvullende kosten van het sociaal statuut te dekken uit de post 
onvoorzien. Dit leidt dus tot aanvullende lasten, gedekt vanuit de post onvoorzien. 

- Aanpassing stelpost loon- prijscompensatie (€ 52.000). Op 22 mei hebben het IPO en 
de vakbonden FNV Overheid, CNV Overheid, AVV en CM HF, een 
onderhandelaarsakkoord bereikt, Hoewel nog niet formeel met de nieuwe cao is 
ingestemd verwachten wij wel dat het definitieve akkoord in lijn met dit 
onderhandelaarsakkoord zal liggen. Wij hebben derhalve nog niet de personele lasten 
hierop aangepast, maar wel de stelpost naar de nieuwe verwachting verhoogd. Dit 
leidt dus tot aanvullende lasten. 

- Teruggave deel van de lump sum bijdrage over 2017 (€ 350.000). Deze teruggave 
vindt plaats conform de procentuele verhoudingen van de reguliere bijdrage 2017 en 
was reeds bij de Kadernota 2018 aangekondigd. 

- Uiteindelijk zal de begroting na deze wijzigingen eindigen op een positief saldo van € 
110.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Ook het meerjarig financieel 
perspectief blijft structureel een beperkt overschot vertonen. 

/ Uiteindelijk zal de begroting na wijzigingen eindigen op een positief saldo van € \ 
110.000, na onttrekking van de bestemmingsreserves. Ook het meerjarig perspectief J 

V blijft structureel een beperkt overschot vertonen. 

Aanpak/ui tvoering 
De RUD Utrecht zal zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld van het besluit 
van de raadscommissie. 

Conclusie 
De bestuursrapportage kan worden goedgekeurd en er hoeft geen zienswijze te worden 
ingediend. 

Communicatie 
N.v.t. 

Bij lage(n) 
- Begeleidende brief 

Eerste bestuursrapportage 2017, concept 


