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Inleiding 
De TUO 2017 is een voortzetting van de TUO 2016; de eventuele overeengekomen 
wijzigingen in het individueel gemeentelijk pluspakket zijn verwerkt. De TUO 2017 geldt 
voor de periode 1 januari 2017 t /m 31 december 2017, en treedt om deze reden door 
de ondertekening formeel in werking op 1 januari 2017. 

TUO vanaf 2018 
Het algemeen bestuur heeft op 28 november 2016 besloten dat het beheer van de 
panden die door de VRU (zullen) worden gebruikt, met uitzondering van de huisvesting 
van het hoofdkantoor aan de Archimedeslaan te Utrecht, zal worden uitgevoerd door de 
gemeenten, ongeacht de eigendomssituatie van deze panden. Als gevolg van deze 
besluitvorming heeft het dagelijks bestuur op 10 mei 2017 de model TUO, zoals op 28 
november 2016 door het AB vastgesteld, aangepast. In deze nieuwe model TUO voor 
2018 en verder worden ook de verplichtingen en afspraken met betrekking tot 
repressieve huisvesting opgenomen. Dit gewijzigd model zal dus pas worden toegepast 
voor de TUO 2018 en verder. Dit geldt niet voor de gemeente Woudenberg, gezien er is 
besloten om geen beheerstaken over te dragen aan de VRU. 

Centrale vraag 
Kan het college instemmen met de taakuitvoeringsovereenkomst 2017 van de 
Veiligheidsregio Utrecht? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Te komen tot een integraal raamwerk voor alle noodzakelijke afspraken tussen de VRU 
en de gemeente. 

Kader 
Wet veiligheidsregio's 
Gemeenschappelijke regeling VRU 2015 

Argumenten 
het is een inzichtelijk sturingsinstrument; 
het is een integraal raamwerk; 
het is eenduidig en transparant. 

Duurzaamheid 
Het voorstel draagt bij aan onderdeel profit van duurzaamheid door gezamenlijk oftewel 
de 26 gemeenten diensten af te nemen bij de VRU levert dit een financieel voordeel en 
weerbaarheid op. 

Draagvlak 
Het model TUO is vastgesteld door het Algemeen Bestuur VRU en besproken in de 
raadsvergadering van 18 december 2014. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Door de VRU worden kwartaal rapportages per gemeente opgesteld. Daarnaast wordt er 
twee maal per jaar een bestuursrapportage opgesteld. Hierin wordt het de stand van 
zaken gepresenteerd. 

Financiële consequenties 
In het TUO 2016 zijn een twee taken opgenomen expliciet voor de gemeente 
Woudenberg (maatwerkafspraken). Het gaat om de taken: 
a. inzet van uren (270) voor taken postcommandant (€ 14.980,-) 
c. het bedrijfsvoertuig TS is operationeel op de post Woudenberg om niet; dit in 

verband met de slagkracht op de risico-objecten (o.a. Van Appeldoorn BV). 
Daarnaast is vorig jaar afgesproken dat het jeugdbrandweervoertuig gebruikt mag 
worden tot deze volledig is afgeschreven. De taak jeugdbrandweer is vanaf 1 januari 
2017 een collectieve taak van de VRU. 
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De totale bijdrage voor 2017 bedraagt € 632.200,-. Dit bedrag is inclusief de 
bovengenoemde bedragen en een financiële bijdrage aan de Meldkamer Ambulancezorg 
(MKA). 

Aanpak/ui tvoer ing 
Het ondertekend exemplaar retourneren aan de Veiligheidsregio Utrecht. De 
gemeenteraad via de ingekomen stukken in kennis stellen van het besluit. 

Conclusie 
De taakuitvoeringsovereenkomst komt overeen met de gemaakte afspraken. 

Communicatie 
• Niet van toepassing 

Bij lage(n) 
1. Aanbiedingsbrief 
2. Taakuitvoeringsovereenkomst VRU 2017 (tweevoud) 


