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Onderwerp: beantwoording vragen inzake koersdocument 

Geachte mevrouw Kers, 

Naar aanleiding van de toezending van het koersdocument door de provincie Utrecht, met het verzoek aan u 
om voor 1 december 2012 uw reactie te geven, alsmede de bespreking in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur d.d. 27 september jl., heeft de gemeente Woerden over onderstaande vier zaken een nadere 
toelichting gevraagd. 

1. Een bevestiging dat de door NWU en ZOU gestelde uitgangspunten (nabijheid voor burgers en 
bedrijven, bestuurlijke regie en gezag, efficiënte bedrijfsvoering, beheersbare financiële risico's en 
gezonde bedrijfsvoering, maatwerk: lokaal wat kan en bovenlokaal wat moet, cafetariamodel, 
integrale dienstverlening en -advisering op het domein van de milieu- en leefomgeving) t.a.v. de 
RUD-vorming onverkort zijn gerealiseerd in de wijze waarop nu met ODRU als fundament een RUD 
gevormd wordt. 

2. Een aanscherping van de financiële paragraaf dat de € 550.000,- (aandeel projecten tlv de ind. 
partners), zei het met extra inspanning van alle betrokkenen, niet leidt tot verlies aan productieve 
uren van de ODRU tijden de transitieprocessen. 

3. In ons college- en raadsvoorstel verwijzen wij naar bijlage 4. Hier staat echter geen € 550.000,¬
, maar€ 525.000,- voor het aandeel projecten tlv de ind. partners. Waar zit dit verschil in? Verder 
kunnen wij uit het overzicht in bijlage 4 niet opmaken welke posten nu tlv de RUD-U komen, en welk 
tlv de ind. partners. 

4. Verder ontvangen wij graag een toelichting over de stand van zaken rond afstemming met 
OR/GO. 
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Ad 1. 
In het koersdocument zijn in hoofdstuk 1 (paragraaf 1.3) de uitgangspunten van de vorming van de RUD in 
de provincie Utrecht opgenomen. 

Cafetariamodel 
In punt 2 is opgenomen dat de RUD zal worden gevormd door uitbreiding van het aantal deelnemers aan de 
bestaande gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht, waarin naast Woerden op dit 
moment 13 andere gemeenten deelnemen. Uit punt 2 en 3 volgt dat deelnemers het basistakenpakket uit de 
packagedeal (verplicht) onderbrengen in de RUD. Daarnaast staat het partijen vrij om eventueel andere 
taken eveneens onder te brengen bij de RUD. Hiermee wordt de keuzevrijheid van de deelnemende 
gemeenten bevestigd. 

Maatwerk en regie 
Voorts wordt in de punten 5,6,9 en 10 wordt aangesloten bij de bestaande werkwijze van Odru: 
- er worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten, 
- accountmanagement (voortgangsgesprekken met regievoerder en bestuurder, uitvoeringsprogramma, 
(kwartaal)rapportages etc), 
- invulling van de regievoerdersrol bij gemeenten, 
- per deelnemer opgestelde voortgangsrapportages en jaarrapportages 

Hierdoor blijft de gemeente op dezelfde wijze grip houden op wat de RUD voor de gemeente doet, en op 
welke wijze. De gemeente krijgt maatwerk, en geeft door middel van een goede invulling van de 
regievoerdersrol zelf sturing aan de uitvoering van de taken. 

Bedrijfsvoering 
De uitgangspunten voor de huidige werkwijze van de Odru blijven hetzelfde. Dat betekent, en dat wordt ook 
onderstreept in het koersdocument, professionele en hoogwaardige dienstverlening in opdracht van 
opdrachtgevers, een efficiënte en effectieve organisatie, die proactief en innovatief opereert. Controle vindt 
(ook nu bij Odru) plaats door de juiste invulling van opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap (zie 
hierboven), het ISO gecertificeerde kwaliteitssysteem en een goede planning en control-cyclus die is 
ingebed in het beleid van de organisatie. Een nadere uitleg hiervan is te vinden in het koersdocument (vnl. 
hoofdstuk 6). In het koersdocument wordt geheel aangesloten bij de werkwijze die Odru en de 14 in haar 
deelnemende gemeenten samen hebben vastgesteld. 

Ad 2 
De directeur en het MT van Odru zullen zich uitermate inspannen om te zorgen dat de RUD vorming bij 
Odru niet zal leiden tot het verlies van productieve uren. De bestaande planning en control-cyclus van Odru, 
die zal worden gehandhaafd in de RUD, helpt bij de beheersbaarheid van de organisatie en de bewaking 
van de realisatie. 

Ad 3 
Het totaalbedrag van 525.000 euro is een onjuiste optelling; in de tekst van het koersdocument (pagina 31, 
paragraaf 6.12) staat het correcte bedrag 550.000 euro (i.e. de " witte delen" uit de tabel in bijlage 4: 100 + 
100 +150 + 50 + 15 + 65 + 20 + 20 + 30). Dit bedrag zal (in uren) moeten worden aangeleverd door de 
individuele partners. 

Ad 4 
De ondernemingsraad van Odru heeft op 25 september 2012 het koersdocument ontvangen met het 
verzoek tot advisering. Recent (begin oktober) heeft de verkiezing van de huidige OR plaatsgevonden. Om 
die reden heeft de OR uitstel gevraagd voor het geven van advies. Verwacht wordt dat in november het 
advies van de Ondernemingsraad zal worden ontvangen. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Babette Behrens-Benne, telefoon 030-6999560, e-mailadres: 
b.behrens@odru.nl. 

Met vriendelijke groet, 
Namens het Algemeen Bestuur, 

« O 1 

fr. N. Hanselaa' 
directeur 
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