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Onderwerp: 

Conceptjaarstukken 2012 en conceptprogrammabegroting 2014 
VRU. 
 
 

 
archief: 

Advies: 
1. De raad voor te stellen in te stemmen met de zienswijze zoals deze staat beschreven in de brief aan de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) met als onderwerp: Zienswijze conceptjaarstukken 2012 en 
conceptprogrammabegroting 2014 VRU. 
2. Een voorlopige zienswijze te sturen naar de VRU, middels bijgevoegde brief, onder voorbehoud dat de 
gemeenteraad nog moet instemmen met deze zienswijze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paraaf  a fd .  manager:   Begrot ingsconsequent ies  Nee  

Opmerk ingen le id inggevende/secretar is /por te feu i l lehouder:  

B.  en W. d.d. :  14/05 /2013  
      

Besluit 14-05-2013:  Akkoord met een tekstuele wizjiging in het raadsvoorstel. 

 
Gewenste  datum behandel ing  in  de  raad (datum: z ie  vergaderschema):  
 
Fata le  datum  bes lu i t  van de raad:  

 
30 mei  2013 
 
30 mei  2013 

  
Portefeui l lehouder:  Burgemeester  
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 Van:  @@user. fu l lNameIn i t ia ls@@  

 Ondwerp:  Concept jaars tukken 2012 en conceptp rogrammabegrot ing 2014 VRU.  

 Datum: 15 -04-2013  

 

Extra overwegingen /  kanttekeningen voor College  
1. Het indienen van een zienswijze op de conceptjaarstukken 2012 en conceptprogrammabegroting 

2014 van de VRU is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad. 
Met dit raadsvoorstel adviseert u de gemeenteraad over een zienswijze over de conceptjaarstukken 2012 en 
de conceptprogrammabegroting 2014 van de VRU. De zienswijze moet vóór 6 juni 2013 kenbaar zijn 
gemaakt aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VRU. Na ontvangst en verwerking van de eventuele 
zienswijzen van de raden op de voorliggende stukken, zullen deze via het DB van 7 juni a.s. ter vaststelling 
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (AB) van 24 juni a.s.   
 

2. De VRU per brief in kennis te stellen van het voorlopig besluit van het college. 
Omdat wij de zienswijze tijdig aan de VRU kenbaar willen maken en deze in ieder geval vóór 6 juni kenbaar 
moet zijn gemaakt aan het DB van de VRU zal het voorlopige besluit van het college verzonden worden naar 
de VRU middels een brief. In deze brief zal de zienswijze geformuleerd worden die voorgesteld is aan de 
raad. Mocht de raad tijdens de commissie middelen op 22 mei of tijdens de raadsvergadering van 30 mei tot 
een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk worden verzonden aan de VRU. Tot slot kan de 
burgemeester eventueel een mondelinge toelichting geven in de AB – vergadering van 24 juni.   
 
 
 
Extra overwegingen /  alternat ieven / argumenten  
 
 
 
 
Kanttekeningen: Standpunt consulenten  
Juridisch consulent C. Verhoeff heeft geadviseerd en is akkoord. 
Financieel consulent C. Potuijt heeft geadviseerd en is akkoord. 
 

 

 
Samenhang met eerdere besluitvorming  
- Aanbieding programmabegroting 2013 en concept kadernota 2014 VRU. (13A.00134). 
 
 

 

Bij lagen  
1. Aanbiedingsbrief 10 april 2013 VRU: Consultatie jaarstukken 2012 en conceptprogrammabegroting 

2014 (13.016899). 
2. Conceptjaarstukken 2012 VRU (13.016899). 
3. Conceptprogrammabegroting 2014 VRU; versie concept 0.3 (13.016899). 
4. Overzicht reacties gemeenten op kadernota 2014 (13.016899). 
5. Raadsvoorstel; Conceptjaarstukken 2012 en conceptprogrammabegroting 2014 VRU (13R.00112). 
6. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op de conceptjaarstukken 2012 en 

conceptprogrammabegroting 2014 VRU (13U.06977). 
7. Brief vanuit het college met als onderwerp: Zienswijze op concept kadernota 2014 (13U.02112). 

 
 



 

 


