
 

 

RUD Utrecht 

Dagelijks Bestuur RUD Utrecht 

T.a.v. de heer G. Spelt 

Postbus 85242 

3508 AE Utrecht 

Woudenberg, 16 april 2021 

 
Ons kenmerk: Z.331916 verzonden op:  

Behandelend ambtenaar: Mw. N. Kolkman 
Afdeling: GLOW 

Doorkiesnummer: 14033 e-mailadres: n. kolkman@woudenberg.nl 
Uw brief van: - met kenmerk:       

Bijlage(n):  
Onderwerp: Reactiebrief op ontwerp Programmabegroting 2022 RUD Utrecht 

 

 

 

Geachte heer Spelt, 

 

Hartelijk dank voor het toesturen van de ontwerp Programmabegroting 2022 RUD 

Utrecht.  

De raad heeft besloten om op voorliggende ontwerp Programmabegroting 2022 geen 

zienswijze in te dienen. Desondanks wil zij u middels deze brief wel attenderen op het 

volgende; 

 

Ontwerp Programmabegroting 2022 en risico’s voor Woudenberg 

Hoewel de kosten voor de ontwerp Programmabegroting 2022 voor Woudenberg binnen 

de meerjarenbegroting van de gemeente Woudenberg lijken te passen, leiden de 

onzekerheden in relatie tot het traject Samen op Weg en de overdracht van de 

bodemtaken tot een risico. Inschatting van de kosten voor het traject Samen op Weg en 

de overdracht van de bodemtaken, zorgt voor een toename van de kosten voor 2022, die 

niet zonder meer inpasbaar zijn in de gemeentelijke meerjarenbegroting. 

 

Gezien de huidige financiële situatie van onze gemeente, zullen we niet kunnen 

instemmen met een toename van genoemde kosten en moeten en zullen we dit tzt, met 

de door u voorgestelde begrotingswijzigingen, zeer kritisch moeten afwegen. 

 

We willen u dan ook nadrukkelijk vragen om, samen onze accounthouder, manieren te 

bedenken hoe de kosten voor 2022, inclusief het traject Samen op Weg en de overdracht 

van de bodemtaken, binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting kunnen passen. 

Hierbij zien we het opstellen van de nieuwe DVO2022, met de bijbehorende producten en 

diensten catalogus (PDC) en de acties uit de evaluatie van de Outputfinanciering als 

directe mogelijkheden om de noodzakelijke slag te kunnen maken.  

 

  



  

 

 

Tot slot 

Wij zien de genoemde begrotingswijzigingen met belangstelling tegemoet. 

 

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Noëlle Kolkman via telefoonnummer 06 
13138158. 
 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van gemeente Woudenberg 

 

 

 

 

S.M.T. van der Marck   T. Cnossen 

Secretaris     Burgemeester 


