
Gemeente Woerden 13.032425 

Regislratiedatum: 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

20/12/2013 
(2 

Aan de raad van 
de gemeente Woerden 
Ter attentie van de griffier 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 

Zeist, 19 december 2013 

Ons kenmerk: 
Behandeld door: 

X O A O 

o\ 2 0 DEC. 2013 

Omgevingsdienst 
regio Utrecht 
Bezoekadressen: 
Straatweg 66a, Breukelen 
Laan van Vollenhove 3211, Zeist 

Postadres: 
Postbus 461, 3700 AL Zeist 

Ben. Ambt.: 

Streetdat.: 

Afschr 

B.V.O, 

t 030 - 69 99 500 
f 030 - 69 99 599 

info@odru.nl 
www.odru.nl 

kvk 55523544 
btw NL851750126B01 
iban NL35 BNGH 0285 1555 71 

INT1399.003/547 
J . Houtenbos 

VERZONDEN 19 DEC. 2013 

Onderwerp: 

Geachte Raad 

Incidentele kosten ODRU 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december jl. is een standpunt ingenomen over de 
incidentele kosten. 
Het Algemeen Bestuur heeft eerder aangegeven, dat de kosten van verhuizing, frictiekosten personeel, etc. 
als incidentele kosten in 2013 moesten worden (op)genomen. 
Deze incidentele kosten werden geraamd op € 3,8 miljoen en zijn teruggebracht naar € 3,3 miljoen. In 
bijlage 4 van de begroting 2014 zijn deze kosten nader gespecificeerd. In hoofdstuk 5 van de begroting is 
een toelichting op de bedragen opgenomen. 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 november jl. is gediscussieerd over de mogelijke 
financiering van de incidentele kosten. Bij deze discussie kwamen er een tweetal varianten naar voren: 
Variant A: een voorziening aan te houden bij de OdrU; 
Variant B: een voorziening/reservering aan te houden bij de individuele eigenaargemeenten. 
Het Algemeen Bestuur heeft op 12 december jl. ingestemd met de raming van € 3,3 miljoen aan incidentele 
kosten en de voorkeur uitgesproken voor variant B. 

Over de wijze waarop de incidentele kosten met de eigenaargemeenten worden verrekend, komt er vanuit 
de regievoerders een voorstel. 
Dit voorstel wordt in januari 2014 in eerste instantie voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur en vervolgens aan 
het Algemeen Bestuur. 

Een kopie van deze brief met bijlagen is aan het college van Burgemeester en Wethouders van uw gemeente 
toegezonden. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de controller van de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer 
J.J.A.S. Houtenbos, telefoon 030 - 69 99 500 of 06-53 97 82 98. 

Hoogachtend, 
Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht 

M. Gravelotte 
Interim-directeur 

c c . College van Burgemeester en Wethouders 
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