
AMENDEMENT 

Naar aanleiding van agendapunt 5A Nummer /2014bis 534

De raad van de gemeente Rhenen, in vergadering bijeen op 16 december 2014

Gelezen hebbend het raadsvoorstel 'Gemeenschappelijke Regeling VRU’,

Overwegend dat:
• In de nieuwe WGR niet is geregeld dat er een zienswijze op de jaarrekening gegeven kan worden. De 

VRU deze mogelijkheid dan ook heeft geschrapt in het voorliggend voorstel.
• Wij van mening zijn dat de Raad niet alleen een kaderstellende rol heeft, maar ook een controlerende rol. 

Ook ten aanzien van onze samenwerkingsverbanden. De raad kan, mag, moet en wil daarom iets vinden 
van de uitvoering van de afspraken in de praktijk. Dat gaat verder dan enkel constateren wat er gebeurd is, 
maar ook oordelen of hiermee voldoende tegemoetgekomen is aan de behoefte en wensen van de 
gemeente.

• Het voorliggende raadsvoorstel onder 1.1 als volgt luidt:  Op grond van artikel 1, tweede en derde lid Wet 
gemeenschappelijke regelingen, wordt aan de raad voorgesteld om toestemming te verlenen aan: 

A. de burgemeester om als bestuursorgaan per 1 januari 2015 uit de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Utrecht te treden; 

B. het college om in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Utrecht. 

Wijzigt het raadsvoorstel onder 1.1 als volgt:
Op grond van artikel 1, tweede en derde lid Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen 
aan:
A. de burgemeester om als bestuursorgaan per 1 januari 2015 uit de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Utrecht te treden, en:
B. het college om in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 

volgens voorliggend ontwerp, met uitzondering van artikel 4.5; 
C. het college om onderstaande artikelwijziging als alternatief voor artikel 4.5 aan te reiken aan VRU:

Jaarrekening
• 1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een 

voorlopige jaarrekening aan de raden.
• 2. 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 voorlopige 
jaarrekening, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

• 3. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening vast in het jaar volgende op het jaar waarop deze betrekking 
heeft.

• 4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval 
voor 15 juli van het jaar volgende waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

En gaat over tot de orde van dag.  

Geertje Wiesenekker
Rhenen,16 december 2014
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