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Onderdeel Huidig artikel  Gewijzigd/nieuw 

artikel (eerdere 
versie) 

Gewijzigd ten opzichte 
van eerdere versie 

Ontwerp-kadernota en 
zienswijzen 

Art. 33 lid 3: Het 
dagelijks bestuur zendt 
de ontwerpbegroting, 
voorzien van een 
gespecificeerde 
toelichting uiterlijk acht 
weken voor de 
voorgenomen datum van 
vaststelling toe aan de 
raden van de gemeente, 
Provinciale Staten van de 
provincie en de leden van 
het algemeen bestuur. 

Art. 33 lid 3: Het 
dagelijks bestuur zendt 
de ontwerpbegroting en 
de ontwerp-kadernota, 
voorzien van een 
gespecificeerde 
toelichting uiterlijk acht 
weken voor de 
voorgenomen datum van 
vaststelling toe aan de 
raden van de gemeenten, 
Provinciale Staten van de 
provincie en de leden van 
het algemeen bestuur. 

Art. 33 lid 3: Het 
dagelijks bestuur zendt 
de ontwerp-kadernota en 
de ontwerpbegroting, 
voorzien van een 
gespecificeerde 
toelichting uiterlijk acht 
weken voor de 
voorgenomen datum van 
vaststelling toe aan de 
raden van de gemeenten, 
Provinciale Staten van de 
provincie en de leden van 
het algemeen bestuur. 

 Art. 33 lid 4: De raden 
van de gemeenten en 
Provinciale Staten van de 
provincie kunnen omtrent 

de ontwerpbegroting bij 
het dagelijks bestuur hun 
zienswijzen naar voren 
brengen. Het dagelijks 
bestuur voegt de 
commentaren waarin 
deze zienswijze zijn 
vervat bij de 
ontwerpbegroting zoals 
deze aan het algemeen 
bestuur wordt 
aangeboden. 

Artikel 33 lid 4: De 
raden van de gemeenten 
en Provinciale Staten van 
de provincie kunnen 

zowel omtrent de 
ontwerp-kadernota als 
omtrent de 
ontwerpbegroting bij het 
dagelijks bestuur hun 
zienswijzen naar voren 
brengen. Het dagelijks 
bestuur voegt de 
commentaren en de 
bijgevoegde reactie 
waarin deze zienswijzen 
zijn vervat bij de 
ontwerpbegroting en 
ontwerp-kadernota zoals 
deze aan het algemeen 
bestuur wordt 
aangeboden. 

Artikel 33 lid 4: De 
raden van de gemeenten 
en Provinciale Staten van 
de provincie kunnen 

zowel omtrent de 
ontwerp-kadernota als 
omtrent de 
ontwerpbegroting bij het 
dagelijks bestuur hun 
zienswijzen naar voren 
brengen. Het dagelijks 
bestuur voegt de 
commentaren en de 
bijgevoegde reactie 
waarin deze zienswijzen 
zijn vervat bij de 
ontwerp-kadernota en 
ontwerpbegroting zoals 
deze aan het algemeen 
bestuur wordt 
aangeboden. 

Slotbepaling Artikel 42 Lid 1 Deze 
regeling treedt in werking 
per 1 januari 2014 of, 
indien later, zodra alle 
deelnemers besloten 
hebben tot het treffen 
van deze 
gemeenschappelijke 
regeling en de regeling 
op gebruikelijke wijze 
bekend is gemaakt. 

Artikel 42 Lid 1: 
Deze regeling treedt in 
werking per 1 december 
2016, of indien later, 
zodra alle deelnemers 
besloten hebben tot het 
treffen van deze regeling 
en de regeling op 
gebruikelijke wijze 
bekend is gemaakt. 

Artikel 42 Lid 1: 
Deze regeling treedt in 
werking met ingang van 
de dag, volgende op de 
dag van bekendmaking 
van de regeling in de 
Staatscourant. 

Bekendmaking 
wijziging GR 

 (nieuw) Digitale 
bekendmaking Artikel 37 

Op de (digitale) 
bekendmaking is artikel 
53 Wgr van toepassing. 
De vestigingsplaats, 
Utrecht, van het 
gemeenschappelijk 
openbaar lichaam, de 
Regionale 
Uitvoeringsdienst 
Utrecht, creëert een 
verantwoordelijkheid van 
de Provincie voor de 
(digitale) bekendmaking 
van de (gewijzigde) 
gemeenschappelijke 
regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst 

(nieuw) Digitale 
bekendmaking Artikel 43 

Op de (digitale) 
bekendmaking is artikel 
53 Wgr van toepassing. 
Het college van 
Gedeputeerde Staten van 
de provincie Utrecht 
draagt zorg voor 
toezending van de 
(gewijzigde) 
gemeenschappelijke 
regeling aan de 
Gedeputeerde Staten en 
voor publicatie van deze 
regeling in de 
Staatscourant. 



Onderdeel Huidig artikel  Gewijzigd/nieuw 
artikel (eerdere 
versie) 

Gewijzigd ten opzichte 
van eerdere versie 

Utrecht, in de 
Staatscourant. De 
provincie is ook 
verantwoordelijk voor het 
toezenden van de 

(gewijzigde) 
gemeenschappelijke 
regeling aan de 
gedeputeerde staten. 

Wijziging GR Artikel 39 
Lid 1: De inhoud van de 
regeling kan worden 
gewijzigd indien ten 
minste drie vierde van de 
deelnemers daartoe 
hebben besloten, na 
verkregen toestemming 
van de 
vertegenwoordigende 
organen 

Artikel 39 lid 2: 
De raden van de 
gemeenten en Provinciale 
Staten van de provincie 
kunnen omtrent de 
wijziging van de 
Gemeenschappelijke 
Regeling bij het dagelijks 
bestuur hun zienswijzen 
naar voren brengen. Het 
dagelijks bestuur voegt 
de commentaren waarin 
deze zienswijzen zijn 
vervat bij de concept 
wijziging zoals deze aan 
het algemeen bestuur 
wordt aangeboden.  
Lid 3: Een wijziging wordt 
niet eerder vastgesteld 
dan nadat de 
vertegenwoordigende 
organen gedurende een 
termijn van zes weken in 
de gelegenheid zijn 
gesteld om hun 
zienswijzen ten aanzien 
van de wijziging naar 
voren te brengen. 

vervallen 

Citeertitel Artikel 43 Citeertitel 
Deze gemeenschappelijke 
regeling kan worden 
aangehaald als 
‘’Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale 
uitvoeringsdienst 
Utrecht’’. 

Artikel 43 
Deze gemeenschappelijke 
regeling wordt 
aangehaald als 
‘’Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale 
uitvoeringsdienst 
Utrecht’’. 

Artikel 44 
Deze gemeenschappelijke 
regeling wordt 
aangehaald als 
‘’Gemeenschappelijke 
Regeling Regionale 
uitvoeringsdienst 
Utrecht’’. 

 

 


