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Geachte heer Wink, 
 
In de brief van 3 december 2012 wordt het gemeentebestuur van Woerden verzocht om zienswijze te geven 
op de gewijzigde gemeenschappelijke regeling (GS) van de VRU. 
 
Op 4 december is de brief van 3 december ontvangen vanuit de VRU. In deze brief wordt verzocht de 
zienswijze van de gemeenteraad vóór het AB van 25 maart kenbaar te maken aan de VRU. Aangezien het 
college de zienswijze tijdig bij de VRU wil aanleveren, wordt het voorlopige besluit van het college 
verzonden naar de VRU middels deze brief. In deze brief zal de zienswijze geformuleerd worden die 
voorgesteld is aan onze gemeenteraad. Mocht de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van 27 
februari 2013 tot een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk verzonden worden naar de VRU. 
 
Zienswijze 

De gemeenteraad stemt in met de gewijzigde GR met uitzondering van artikel 9.4 bijdragen gemeenten. 
Reden hiervoor is het feit dat de VRU het artikel 9.4 bijdragen gemeenten veralgemeniseert. De 
gemeenteraad is van mening dat de gemeente hierdoor een financieel risico loopt en daardoor geen grip 
meer heeft op de financiële bijdrage aan de VRU. Dit is onacceptabel voor de gemeente. De gemeenteraad 
is van oordeel dat eerst overeenstemming en consensus moet zijn over de nieuwe verdeelsystematiek 
voordat het nieuwe financieringsartikel (artikel 9.4 van de voorgestelde GR) kan worden gewijzigd. De VRU 
moet voor dit moment de huidige financieringssystematiek vasthouden in de GR. Tot slot worden de 
gemeenteraden betrokken bij het ontwikkeltraject van de financieringssystematiek, dit wordt vanuit Woerden 
zeer gewaardeerd. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager VRU. Hij is te 
bereiken op telefoonnummer 06 – 20094781 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl. 
 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
College van Burgemeester en Wethouders 
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