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Onderwerp: 

Financiële ontwikkelingen ODRU/RUD 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken rond financiële ontwikkelingen van de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU) in relatie tot het project voor de vorming van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) 

Door deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over onduidelijkheden rondom de 
financiële situatie van de O D R U in relatie tot het project voor de vorming van de RUD en de 
maatregelen die vervolgens getroffen zijn. 

Kernboodschap: 

In februari jl. bleek dat er onduidelijkheden waren rondom de financiële situatie van de O D R U in 
relatie tot het project voor de vorming van de RUD. Er is geconstateerd dat er uitgaven zijn 
gedaan voor externe inhuur waarbij het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst niet zijn betrokken. De uitgaven en de voorgenomen wijze van dekking van die 
kosten zijn niet vooraf bestuurlijk geautoriseerd. 

Dit heeft hoogst waarschijnlijk gevolgen voor de jaarrekening 2012 van de O D R U , in die zin dat 
daarin een aanzienlijk tekort kan optreden. 

Direct na het bekend worden van deze situatie hebben het Dagelijks Bestuur en de directie 
maatregelen genomen. Een accountant van Ernst&Young is met spoed een onderzoek gestart. 
Het onderzoek moet zichtbaar maken wat er is gebeurd, hoe de situatie kon ontstaan en hoe een 
dergelijke situatie in de toekomst wordt voorkomen. 

De uitkomsten van het onderzoek worden via de bestuurlijke lijn teruggekoppeld. 
Bij het onderzoek zijn naast de leden van het Dagelijks Bestuur ook twee leden van het Algemeen 
Bestuur ingeschakeld. De planning is nog niet bekend, maar het onderzoek heeft de hoogste 
prioriteit. Eveneens is er een interim controller aangesteld om zo spoedig mogelijk de financiën op 
orde te maken en de jaarrekening 2012 op te stellen. 

Inleiding: 



Vervolg: 

Zodra de onderzoeksresultaten voorhanden zijn, wordt u op de hoogte gebracht. 

Bijlagen: 
n.v.t. 
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