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Dag collega's, 

Op verzoek van mijn raad stuur ik jullie bijgaand aangenomen amendement m.b.t, de 

wijziging GR Veiligheidsregio Utrecht. Als bij jullie de besluitvorming hierover nog moet 

plaatsvinden is deze wellicht nog relevant. Het verzoek is jullie raden hierover te 

informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Interim-Griffier 

www.vijfheerenlanden.nl 

w Gemeente Vijfheerenlanden 

Postbus 11 | 4140 AA Leerdam 

088 599 7000 
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Dit amendement hoort bij raadsvoorstel: 

VeiligheidsRegio Utrecht 

.1 Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling 

Datum raadsvergadering: 3 november 2022 

We stellen vast dat: 

- _ Bij Beslispunt 1. wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen. 

- _ In de bijlage is opgenomen op p.2 de zin die eindigt met … daarnaast de verplichting op de 

zienswijze van de kadernota te laten vervallen. 

We hebben nagedacht over en houden rekening met: 

- _ Dat de nieuwe wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR'en) de intentie heeft om de 

gemeenteraden beter in positie te brengen. 

- _ Het laten vervallen van de verplichting om een zienswijze te vragen juist onze gemeenteraad 

minder in positie brengt. 

- _ Andere GR'en waar onze gemeente aan deel neemt wel een zienswijze op de kadernota in 

stand houden. Een voorbeeld is de OmgevingsDienst Regio Utrecht. 

We vinden dat: 

- _ Een kadernota de gemeenteraad de mogelijkheid geeft om een weging te maken tussen 

gewenst nieuw en oud beleid binnen de beschikbare middelen en daarmee kaders te stellen. 

We stellen de raad voor om: 

- _ Beslispunt 1. in het concept-raadsbesluit aan te passen : - Wel een zienswijze in te dienen. 

- _ Beslispunt 2 toe te voegen: - De zienswijze door de gemeenteraden op de kadernota te 

handhaven. 

Ondertekening: 
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