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Geacht college,
Bij brief van 25 september 2014 heeft het algemeen bestuur u een voorstel
gedaan om de Gemeenschappefijke regelioq Veiligheidsregio Utrecht (verder:
GR-VRU) te wijzigen. Inmiddels is deze wijziging na besluitvorming in de
gemeenten tot stand gekomen en in werking getreden (zie Staatscourant
2015/9025).
Aanleiding wijziging Gemeenschappelijke regeling VRU
Bij de besluitvorming door de colleges en raden is gebleken, dat er een breed
levende wens is om een zienswijzeprocedure voor de vaststelling van de
jaarrekening toe te voegen. Tevens is gebleken dat een bepaling omtrent
geheimhouding verkeerd kan worden begrepen.
In het algemeen bestuur van 16 februari 2015 is daarom besloten dat het
toevoegen van een zienswijzeprocedure voor de jaarrekening aan artikel 4.5
GR-VRU gewenst is. Tevens is besloten dat artikel 3.4, vijfde Iid van de GR-
VRU kan vervallen, omdat het wettelijk stelsel ten aanzien van geheimhouding
reeds sfuitend is,
Veiligheidsregio Utrecht
Postbus 3154
Voorstel besluitvorming
3502 GD Utrecht
Het algemeen bestuur stelt, naar aanleiding van het besluit in zijn vergadering
088 878 1000
van 16 april 2015, dientengevolge voor om de GR-VRU te wijzigen, opdat
info@vru.nl
genoemde wijzigingen worden vastgelegd. Hierbij bied ik de volgende
www.vru.nl
documenten aan ten behoeve van de wijziging van de GR-VRU:
www.vrubrandweer.n!
@ Het concept-wijzigingsbesluit van artikel 3.4 en 4.5 van de l11 veiligheidsregioutrecht
Gemeenschappelijke regeling VRU. (bijlage 1) ï7 @vrutrecht
@ Ter informatie het voorstel voor het algemeen bestuur van 16 april
2015 met betrekking tot deze wijziging. (bijlage 2
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Voor nadere vragen of toelichting kunt u terecht bfj de stafafdelfng
Bestuurlijke en Jurjdische zaken & communjcatje van de vRu.
Met vriendelijke groet
#
voor het algemeen bestuur
dr. P.L.J. Bos
secretaris
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De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten:
Amersfooo, Baarn, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten,
Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse
Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk
bij Duurstede, Ilsselstein en Zeist;
ied|r voor zover voor de eigen gemeente bevoegd;
over|egende:
dat de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht per Edatum) is
aangepast in verband met wijziging van regelgeving en de doorontwikkeling van de
veiligheidsregio;
dat bij de besluitvorming in het kader van
aangegeven dat een zienswijze procedure
jaarrekening gewenst is;
deze wijziging vanuit diverse gemeenten is
voor de totstandkoming van de
gelet op:
de Wet veiligheidsregio's, de Wet publieke gezondheid, de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de Gemeentewet;
de toestemming van de gemeenteraden van Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten,
De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein,
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Woerden, Woudenberg, Wijk bij Duurstede,
Ilsselstein en Zeist, overeenkomstig artikel 1, eerste Iid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen;
de Gemeenschappelijke regeling
besluiten:
Veiligheidsregio Utrecht
als volgt te wijzigen :
Artikel 1.
De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio
Artikel 3.4 wordt als volgt gewijzigd :
Het vijfde lid komt te vervallen.
Utrecht wordt als volgt gewijzigd:
Artikel 4.5 wordt als volgt gewijzigd :
Onder vernummering van het derde Iid tot vierde Iid wordt een Iid ingevoegd, Iuidende:
3. De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de voorlopige
jaarrekening naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin
deze zienswijze is vervat bij de ontwerp-jaarrekening, zoals deze aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden.
Artikel 11.
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016, onverminderd het bepaalde in artikel
26, derde Iid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
Aldus vastgesteld te Utrecht d.d. Edatumj .


