
Van: rob roos [mailto:nicolroos@planet.nl]  
Verzonden: woensdag 31 december 2014 15:47 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: vragen ex art 41 
  
De RIB van 18 december 2014 maakt melding van het bestuurlijk voornemen om het 
eigendom en beheer van de brandweergebouwen over te dragen aan de VRU. Dit leidt voor 
Streekbelangen tot de volgende vragen: 
1. Wat is de reden dat in de aanloop naar dit besluit van het AB van de GR VRU de Raad niet 
uitgebreid is geïnformeerd en geconsulteerd over dit voornemen, waardoor de 
portefeuillehouder zonder kennis te hebben van het raadsstandpunt in het AB heeft 
gehandeld? 
2. Welk standpunt heeft de portefeuillehouder van Stichtse Vecht ingenomen over dit 
onderwerp in het AB VRU? 
3. Lag aan dit standpunt van de portefeuillehouder een Collegebesluit ten grondslag? 
4. Wilt u de fractie informeren over hoe gemeenten in andere veiligheidsregio’s omgaan 
m.b.t. brandweergebouwen en het eigendom en beheer daarvan? Vindt elders ook 
overdracht van vastgoed plaats of heeft dit al plaats gevonden? 
5. Welke inhoudelijke argumenten de wettelijke taakuitvoering van de VRU betreffende, 
liggen aan dit voornemen ten grondslag? 
6. Het exploiteren van vastgoed is geen wettelijke kerntaak van de VRU. Betekent dit dat de 
VRU haar kerntaken momenteel zodanig uitvoert dat daar met gemak geheel nieuwe taken 
aan toegevoegd kunnen worden?  
7. Vindt u met de fractie van Streekbelangen dat aan het toekennen van extra taken aan een 
GR expliciete raadsbesluiten van de deelnemende gemeenten ten grondslag dienen te 
liggen? Zo ja, waarom is een dergelijk besluit dan niet in procedure gebracht? 
8. Het is de fractie bekend dat er al taxaties van onroerend goed plaats vinden. Wie betaalt 
deze kosten en om welk bedrag gaat dit? 
9. Welke personele en andere kosten zijn er voor de VRU verbonden aan de voorgenomen 
overgang van het eigendom en beheer van gebouwen? Met hoeveel fte moet de staf van de 
VRU nu uitgebreid worden voor gebouwbeheer en daaraan verbonden activiteiten? 
10. Expliciet is in de AB besluitvorming opgenomen dat de kosten die met dit voornemen 
gepaard gaan buitende inwonerbijdrage blijven. Welke invloed kan de Raad uitoefenen (na 
de onverhoopte overdracht) bij deze blanco cheque in geval van aankoop, onderhoud en 
verkoop of aankoop van gebouwen en gronden in de gemeenten van het verzorgingsgebied 
VRU? 
11. Indien het onroerend goed in eigendom naar de VRU overgaat, wat betekent dit dan 
voor het eigendom van de grond? Gaat de VRU naast haar brandweer- en geneeskundige 
kerntaken nu ook in het gehele verzorgingsgebied aan grondexploitaties doen? 
12. Betekent de voorgenomen overdracht van brandweergebouwen impliciet dat College en 
Raad geen zelfstandige zeggenschap meer hebben over voortbestaan of verplaatsing van 
brandweerposten in de gemeente? 
13. Indien een of meer gemeenten niet besluiten conform het voorgenomen AB besluit, wat 
zijn dan de consequenties daarvan? 
  
Rob Roos 
fractie Streekbelangen 
 


