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Geachte griffiers,
Wij zouden jullie graag willen informeren over het volgende; op 1 oktober jl . heeft het Algemeen Bestuur van de
Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) besloten om de kadernota 2022 eenmalig samen te voegen
met de Programmabegroting 2022 en deze vast te stellen op het moment dat de Programmabegroting 2022
vastgesteld dient te worden (maart 2021) . Met dit besluit van het Algemeen Bestuur wijkt de RUD Utrecht
eenmalig af van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) .
Dit besluit heeft te maken met de huidige ontwikkelingen die spelen . Er zijn momenteel namelijk meerdere
(externe) ontwikkelingen gaande die een effect zullen hebben op de begroting 2022 van de RUD Utrecht. Voor
veel van deze ontwikkelingen is het nog onzeker welke kant ze op zullen gaan. De verschillende
ontwikkelrichtingen kunnen echter wel een (zeer) grote impact gaan hebben op de begroting van de RUD Utrecht.
Hier onder noemen we de belangrijkste ontwikkelingen waarvan nog onzeker is wat het effect gaat zijn op de
begroting.
• Omgevingswet:
• Nieuwe PDC ( aansluitend op de Omgevingswet);
• Verschuiving Bodemtaken (inclusief mogelijke uitvoering naar ODRU)
• Covid -19;
• Evaluatie financieringssystematiek.
Wij hebben geconstateerd dat door de onzekerheden (voor een deel dezelfde als de RUD Utrecht heeft) er ook bij
onze deelnemers steeds meer wordt gekozen voor het niet opstellen van een kadernota of kaderbrief.
Het voordeel hiervan is dat er tegen de tijd dat de programmabegroting opgesteld moet worden voor een deel van
deworden
onzekerheden
meer informatie beschikbaar is, waardoor er dus eenbetekenisvollere begroting opgesteld kan
.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur RUD Utrecht

Gerrit Spelt
voorzitter

Hugo Jungen
secretaris
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