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VERSLAG Algemeen Bestuur  

agendapunt 2a 
 

aan De leden van het Algemeen Bestuur 

t.a.v.  

kopie aan De leden van het Regievoerdersoverleg 

opsteller S. de Vries 

kenmerk INT1399.003/ 499 

doc.ref  

aantal pag. 4 

bijlagen - 

 

vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht 

vergaderdatum 3 oktober 2013 

 

 

Aanwezig  

De heer G.F. Naafs   Voorzitter 

Mevrouw N. Sikkema ODRU  

Mevrouw F.J. Leenders Zeist  

De heer J. van Oostrum Rhenen  

De heer R. W. Peek Wijk bij Duurstede  

De heer E. Th. Kamminga De Bilt  

De heer B. Homan Utrechtse Heuvelrug  

De heer C.M. Verloop Veenendaal  

De heer D. Vlastuin Renswoude  

De heer J.A.E. Landwehr Vianen  

De heer B. Duindam Woerden  

De heer P. Ploeg Stichtse Vecht  

De heer K. Schouten De Ronde Venen  

De heer R. Jonkers Montfoort  

De heer J. Houtenbos ODRU  

Mevrouw S. de Vries ODRU Notulist 

De heer N. Röling De Ronde Venen Ambtelijke ondersteuning 

   

 

Afwezig 

De heer A.T.A. Koopmanschap Bunnik 

De heer J.W. van Wijngaarden Oudewater 

 

 

  

 

 

Agendapunt 1 Opening en mededelingen 

 Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Van Wijngaarden en 

Koopmanschap. 

In de gemeente De Ronde Venen is een motie aan de orde gekomen in de raad en 

in het college van B&W. De motie wordt ter plekke gekopieerd en uitgedeeld. De 

motie wordt besproken bij de ingekomen stukken. 
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Agendapunt 2  Vaststelling Verslagen 

2a 

 

 

 

 

2b 

2c 

  

 

 

NAV acties 

secretariaat 

Het verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 10 juli 2013 wordt gewijzigd 

vastgesteld. 

Wijziging: onder 4a het besluit onder transitieplan is anders genomen. Besluiten 

over maatregelen worden niet nu genomen, maar worden later betrokken bij 

bespreking van de aanbevelingen van de adviescommissie.     

Het verslag van het Algemeen Bestuur d.d. 20 juni 2013 wordt vastgesteld. 

Het verslag van de besloten vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 juni 

2013 wordt vastgesteld met een wijziging en openbaar verklaard. 

Wijziging: Onder 2: lijden moet zijn leiden. 

 

Nav 2a en 2b: De verslagging is op sommige punten te summier. Dhr Schouten 

geeft aan op diverse punten de inbreng van De Ronde Venen niet duidelijk genoeg 

in het verslag terug te vinden. Aandacht wordt gevraagd voor een verslaglegging 

die recht doet aan alle inbrengen. Het AB kan zich vinden het naar voren 

gebrachte. De voorzitter dhr Naafs zegt toe dat hier meer op gelet zal worden. Wel 

met de kanttekening dat is afgesproken dat er geen woordelijk verslag wordt 

gemaakt. Dhr Schouten is tevreden met deze toezegging. 

Nav 2c: Het bestuur verzoekt om stukken die niet openbaar zijn duidelijker als “niet 

openbaar / vertrouwelijk” te markeren, ook op de stukken zelf. 

 

Agendapunt 3 Ingekomen en uitgegane stukken 

3a Vka 

 

3b Vka 

 

3c Vka 

3d Vka en pnt 4 

3e Vka en pnt 4 

 

 

 

 

 

3f Vka en 3f1 

3f1 Bespreken 

 

3g toegevoegd 

Brief gemeente De Ronde Venen m.b.t. sturing gemeenschappelijke regelingen 

van 22 juli 2013 

Concept antwoord t.a.v. gemeente De Ronde Venen m.b.t. sturing 

gemeenschappelijke regelingen 

Brief aan regievoerder RUD m.b.t. RUD kosten ODRU  

Vka en betrekken bij bespreking agendapunt 4: Rapport KokxDeVoogd 

Vka en betrekken bij bespreking agendapunt 4:  Rapport van feitelijke bevindingen 

betreffende huidige financiële situatie ODRU (E&Y) 

Dhr heer Schouten vraagt om de punten 3d en 3e opnieuw te bespreken. Deze 

stukken zijn in eerdere vergadering besproken. Ze worden om deze reden niet 

opnieuw op de agenda gezet als bespreekpunt. De inhoud ervan wordt echter wel 

betrokken bij de bespreking van Agendapunt 4: ODRU op Orde. 

Vka en betrekken bij bespreking agendapunt 3f1: Startnotitie RUD 2.0  

Reactie op startnotitie RUD 2.0. van ODRU i.o.m. regievoerders geformuleerd. 

Wordt besproken na Agendapunt 5. 

Motie De Ronde Venen 

 

Agendapunt 3g Brief en motie De Ronde Venen 

 Alvorens met de rest van de agenda door te gaan, wordt eerst de motie van De 

Ronde Venen besproken. 

“De motie van de gemeenteraad van De Ronde Venen, die is overgenomen door 

het College van B&W luidt: De raad besluit uit te spreken ernstig ontstemd te zijn 

over de gang van zaken. Verzoekt het college dit oordeel over te nemen en er 

zowel in het informeel Algemeen Bestuur van Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 

in wording, als in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Utrecht (ODrU) 

op aan te dringen dat het Dagelijks Bestuur terugtreedt. Ook draagt de raad het 

colllege op alle veranderingen ten opzichte van de kaderstelling het 

Koersdocument en de aanvullende voorwaarden van onze raad, eerst voor te 

leggen aan de gemeenteraad. De motie ter kennisname te brengen van de bij 

deze ontwikkelingen betrokken gemeenteraden.” 
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Dhr Schouten geeft aan dat de motie is aangenomen door de gemeenteraad en 

overgenomen door het College van B&W. Namens raad en college verzoekt hij het 

DB op te stappen. Er kan dan een nieuw DB aantreden dat het heft in handen 

neemt. Er is teveel tijd verloren gegaan. Er is geen verandering te zien. De 

gemeenten participeren onvoldoende in het proces en zijn de grip op RUD-

vorming kwijt geraakt. Dit vertaalt zich in de vertrouwensvraag richting DB. 

 

Dhr Ploeg geeft aan dat in zijn raad een soortelijke motie is behandeld en één in 

lichtere vorm. Beide zijn niet overgenomen. Gemeenteraden oordelen dus 

verschillend. 

 

Dhr Landwehr heeft eind juli het dossier in Vianen overgenomen van zijn 

voorganger mevrouw Stolk. Het staat er belabberd voor. Hij stelt het DB en de 

voorzitter de vraag of zij er vertrouwen in hebben dat het goed komt? 

 

Dhr Vlastuin vraagt met nadruk of we de boel in handen hebben. Beschikken we 

over de juiste stukken, hebben we het gevoel dat het goed zit? 

 

Dhr Homan wenst de vraag te verbreden. Het betreft niet alleen de rol en het 

functioneren van het DB, ook die van de directie. Daarover vinden we niets terug 

in de stukken. Kosten lopen op. Het is triest dat het zover is gekomen. Het AB 

geeft aanzet tot verandering, echter waar bent u mee bezig? Op deze wijze 

hebben wij er geen vertrouwen meer in. 

 

Dhr Landwehr vraagt zich af of het Dagelijks Bestuur bevoegd is tot het ontslaan 

van de directeur. Dhr Homan licht toe dat het aannemen, schorsen en ontslaan 

van een directeur de bevoegdheid is van het Algemeen Bestuur.  

 

Dhr Van Oostrum vindt het aan alle kanten rammelen. Het gaat om veel geld en 

dan is de RUD vorming nog niet eens rond. Dit is moeilijk verkopen in de raad. We 

moeten grip en vertrouwen kunnen tonen en dat kan nu niet. Hij benadrukt dat het 

gaat om gemeenschapsgeld. 

In de breedte van de vergadering worden de naar voren gebrachte zorgen 

gedeeld. 

 

Dhr Naafs geeft in reactie de volgende gang van zaken weer. De cijfers zijn 

doorgelicht en daar zijn rapporten over gemaakt in de eerste helft van 2012. Het 

DB heeft een adviescommissie ingesteld die met aanbevelingen gaat komen. Het 

oorspronkelijke plan was dat dit op 30 september gereed zou zijn. Echter het DB 

spreekt de adviescommissie op 9 oktober a.s. voor het eerst over de bevindingen. 

In de vergadering van 10 juli is de vertrouwenkwestie ook aan de orde geweest. 

Daarna zijn we met uw opdracht aan de slag gegaan. De Adviescommissie speelt 

hierbij een belangrijke rol. Ondertussen is er echter door de ODRU niet 

stilgezeten. De directeur mevrouw Hanselaar vult aan. Er is sprake van: 

verregaande bezuinigingen, vacaturestop, verstevigde sturing op productiviteit, 

opleidingen zijn geschrapt of uitgesteld, inkoopregels zijn aangescherpt en de 

controller toetst nadrukkelijker uitgaven. 

 

Dhr Naafs geeft aan dat hij er vertrouwen in heeft dat de Adviescommissie met 

goede aanbevelingen komt en hij hoopt daar volgende week over te kunnen 

rapporteren. 
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Dhr Duindam weet nog niet waar de Adviescommissie mee gaat komen. Er zat 

helaas een zomervakantie tussen, maar wij trachten echt alles op een zo kort 

mogelijke termijn te behandelen. De vraag is of dit het moment is om conclusies te 

trekken. Het DB handelt in de lijn die 10 juli is afgesproken. 

Dhr Naafs voegt toe dat dit voor alle opdrachten van het AB aan het DB geldt. Zo 

heeft het AB op 10 juli ook verzocht aan het DB om zich nadrukkelijker met de 

huisvestingskwestie in het Provinciehuis te bemoeien en dhr Naafs heeft dit op 

zich genomen. 

 

Dhr Peek vraagt zich af hoe we dit als AB-lid hadden kunnen voorzien? Hoe 

kunnen we met andere woorden betere regie krijgen op de situatie? Hoe loopt het 

nu op dit moment? 

 

Dhr Homan vraagt hoe het kan dat er toch inhuur wordt gepleegd. 

Dhr Verloop licht toe dat ODRU nooit zonder inhuur kan, dit heeft te maken met de 

flexibele schil waar mee wordt gewerkt en het nooit vooraf exact bekend is welke 

expertise er op welk moment nodig is. Inhuur vindt alleen in dat kader plaats en 

het DB is zich er ten volle van bewust dat het om gemeenschapsgeld gaat. 

 

Mevrouw Leenders: het is niet mals de klus waar we voor staan. Het valt tegen en 

we moeten enorme maatregelen treffen. Er worden goede aanzetten gedaan, 

maar we zijn er nog niet. 

 

Controller dhr Houtenbos licht nader toe: de kosten zijn in de klauwen. Er wordt 

minder uitgegeven. Echter de opdrachten komen ook later, waardoor inkomsten 

ook achterblijven. 

 

Dhr Kamminga ziet veel inzet en het is daarom ook jammer dat we deze kostenlast 

zo naar de toekomst meenemen. 

 

Dhr Jonkers is van mening dat het DB niet helder genoeg communiceert. Het duurt 

te lang en het tijdpad met de Adviescommissie is niet helder.  

Dhr Van Oostrum vult aan dat er te weinig controll wordt getoond en dat zaken te 

lang duren. Hij verzoekt het DB het AB beter mee te nemen, zodat ook het AB met 

een vertrouwen wekkend verhaal kan komen in de eigen geledingen. Het spreekt 

voor zich dat er alle volle inzet is, maar inzet alleen is niet genoeg. 

 

Dhr Homan geeft aan dat de vragen van het AB onderstrepen hoe bezorgd men is. 

 

Ten aanzien van de vertrouwensvraag. Er wordt uitgesproken dat het DB 

voldoende steun van het AB heeft, met uitzondering van dhr Schouten, om door te 

gaan en de eerdere opdracht rond ODRU op Orde af te maken. 

 

Vanwege de voorgaande bespreking is de vergadertijd op. Diverse leden hebben 

verplichtingen in de eigen gemeente. Afgesproken wordt de vergadering te 

schorsen en voort te zetten op: 11 oktober om 14.00 uur te Doorn, Cultuurhuis. 

 

 Vervolg vergadering 

 De vergadering wordt geschorst om 18.45 uur. In gezamenlijkheid wordt besloten 

dat de vergadering wordt voortgezet op vrijdag 11 oktober om 14.00 uur te Doorn, 

Cultuurhuis. 

 


