
¥¥ 
¥ 

Gemeente 
Woudenberg 

Onderwerp 

Advies 

Collegeadvies bij zaak 
Besluitenregistratie: Postregistratienummer : 185186/ 185735 

oz Datum inboeken : 

Openbaar Ja Internet Nee 
naar RAAD Ja OR Nee 
Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 
vla COMMISSIE Ja 
Anders: 

Aanbieding jaarstukken 2016 en ontwerp programmabegroting 2018 RUD 
Utrecht 

- Akkoord gaan met ontwerp programmabegroting 2018 
- Raadscommissie adviseren geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 

programmabegroting 
- Jaarstukken 2016 VKA aan de raadscommissie aanbieden 

Datum Ambtenaar Afdeling Pho Griffier Afdelings
hoofd 

18-04-2017 J. van Beeck B&O 

Additioneel Advies Paraaf: 

Interne Dienstverlening 

Conform 
advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester Tl /J 
Wethouder ot/ov 

! Wethouder 
Secretaris 2uJu 

Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

Retour naar afdeling op: 
0 4 MEI 2017 

Ter archivering aangeboden op: 

Geprint op: 18-04-2017 17:07:37uur DocumentS 



Aanbieding jaarstukken 2016 en ontwerpbegroting 2018 RUD Utrecht blad 3 van 4 

Inleiding 
Op 30 maart j l . heeft het Algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 
(RUD Utrecht) de ontwerp programmabegroting 2018 en de jaarstukken 2016 
vastgesteld. De ontwerp programmabegroting is de eerste begroting met de nieuwe 
financieringssystematiek (op basis van outputfinanciering). 
Als deelnemer van de RUD Utrecht kan op grond van artikel 33 en 34 van de 
Gemeenschappelijke regeling op de ontwerp programmabegroting zienswijze worden 
ingediend. 

Centrale vraag 
Gaat u akkoord met de jaarstukken 2016 en de ontwerp begroting 2018 en adviseert u 
de raadscommissie geen zienswijze in te dienen voor de ontwerp begroting 2018? 

Beoogd resultaat (wat ) 
In de programmabegroting 2018 wordt per programma beschreven: 
1. wat we willen bereiken in 2018; 
2. wat we daarvoor gaan doen; 
3. wat het mag kosten. 

De begroting voldoet aan de eisen uit de gemeenschappelijke regeling en aan de overige 
eisen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als 
toezichthouder voor de RUD Utrecht, stelt. 

In het jaarverslag zijn de Programmaverantwoording en de Paragrafen opgenomen. 
Hierin leggen wij verantwoording af over de beleidsmatige realisatie van de Begroting 
2016. 
In de jaarrekening wordt via de Balans met toelichting en het Overzicht van baten en 
lasten in de jaarrekening met toelichting, financiële verantwoording afgelegd over het in 
het jaar 2016 gerealiseerde beleid. 

Kader 
Wet gemeenschappelijke regelingen 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

Argumenten 
Programmabegroting 2018: Er wordt overgegaan op een gemengde systematiek, 
waarbij de overhead (bestaande uit bedrijfsvoering en de directe vaste (overige) kosten 
van handhaving en vergunningverlening worden gefinancierd op basis van de vanuit de 
begroting vastgestelde omvang (naar de deelnemers verdeeld op basis van vooraf 
begrote af te nemen uren op basis van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)). Het 
restant wordt gebaseerd op de afname van het aantal producten en diensten. 
Jaarstukken 2016: 
Het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief resultaatdoor een aantal incidentele 
meevallers in de lastensfeer, namelijk lagere personeelslasten, lagere kapitaallasten en 
de post onvoorzien. 

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 30 maart j l . heeft het Algemeen bestuur van de RUD Utrecht zowel de ontwerp 
programmabegroting 2018 als de jaarstukken 2016 vastgesteld. 
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Beoogd resultaat (hoe) 
Om goed te kunnen sturen en in control te 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 
In de ontwerp programma begroting Is bijdrage van gemeente Woudenberg voor 2018 
opgebouwd uit een vaste bijdrage en een variabele bijdrage. De vaste bijdrage Is 
bepaald op basis van de bedrijfsvoering (overhead) en de directe kosten van het primair 
proces. De totale bijdrage voor 2018 worden geschat op €258.983, waarvan €103.546 
als vaste bijdrage wordt gezien en €155.437 als variabele bijdrage (dit wordt op basis 
van nacalculatie berekend). Dit is als zodanig verwerkt in de kadernota van de 
gemeente Woudenberg. 

In de jaarstukken is te lezen dat het boekjaar 2016 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 306.261. Het rekeningresultaat 2016 van € 306.261 wordt als volgt 
bestemd: 
1. Restitutie aan opdrachtgevers € 277.603 
2. Toevoeging aan de Algemene Reserve € 28.658 
Dit betekent een restitutie aan Woudenberg van € 7.144 over 2016. Dit bedrag Is 
verwerkt In de jaarrekening van de gemeente Woudenberg. 

Aanpak/uitvoering 
Wanneer de ontwerp programma begroting 2018 en de jaarstukken 2016 In de 
raadscommissie zijn behandeld, zal het resultaat worden teruggekoppeld aan de RUD 
Utrecht. 

Conclusie 
Akkoord gaan met de ontwerp programmabegroting 2018 en de jaarstukken 2016. 

Communicatie 
N.v.t. 

Bijlage(n) 
- Ontwerp programmabegroting RUD Utrecht 2018 
- Jaarstukken RUD Utrecht 2016 


