
                         
 

 
 
 
 
Amendement  
Reg. Nr. A 24.1 
  
 
Agendapunt: 24. Ontwerp-wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling VRU 
 
Onderwerp: Zienswijze behouden bij wijziging gemeenschappelijke regeling 

Vergadering van de gemeenteraad Stichtse Vecht bijeen op 20 december 2022. 

 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 
Het beslispunt:  
 
‘Geen zienswijzen kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van het ontwerp-
wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRU (GR-VRU)’  
 
Te wijzigen in: 

 

1. Een zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van het ontwerp-

wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling VRU (GR-VRU) waarin wordt opgeroepen tot: 

a. het handhaven van een kadernota in plaats van een kaderbrief; 

b. het aanwijzen van de kadernota om daarop zienswijzen van de raden te vragen.  
 

Namens de fracties van  

VVD   Lokaal Liberaal  Streekbelangen  D66    

Bas van Schaik  Bas Verwaaijen  Marieke Versloot Lisanne Peelen 

 

BVNL   CDA   Samen Stichtse Vecht Het Vechtse Verbond 

Wim Ubaghs  Marlous Scherpenzeel Riëtte Habes  Mieke Hoek 

 

Toelichting: 

De wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen beoogt een versterking van de democratische 

legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen met betrekking tot de invloedsmogelijkheden van 

de gemeenteraden. Doelstelling is dat gemeenteraden hiermee meer mogelijkheden krijgen om hun 

kaderstellende en controlerende rol binnen deze samenwerkingsverbanden te versterken. 

Met de beoogde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht komt het 

vragen van een zienswijze aan de gemeenteraden op de kadernota te vervallen. Hierdoor komt de 

gemeenteraad minder in positie. Naast het vierjaarlijkse beleidsplan, dekkingsplan, regionaal 

risicoprofiel en crisisplan zullen de raden in dat geval alleen de jaarlijkse begroting van de VRU nog 

voor zienswijze ontvangen. Dit is wat de indieners betreft ongewenst. 

De gemeenteraden van o.a. De Ronde Venen en Vijfheerenlanden hebben een eenduidig 
amendement aangenomen. Wij roepen overige gemeenteraden binnen de VRU op dat ook te doen 
en/of dit amendement te steunen door de burgemeesters dit te laten aangeven in de vergadering van 
het algemeen bestuur van de VRU.  

Aangenomen, de griffier Voor: Lokaal Liberaal, 

VVD, D66, 

Streekbelangen, 

GroenLinks, CDA,   

ChristenUnie-SGP, 

BVNL, Het Vechtse 

Verbond, Samen 

Stichtse Vecht, SP 

Tegen: PvdA 

 


