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Geacht college, 

Bijgevoegd treft u de taakuitvoeringsovereenkomst (verder te noemen: TUO) 

aan voor het jaar 2017. U wordt verzocht één exemplaar, na vaststelling, zo 

spoedig mogelijk getekend te retourneren. Het andere exemplaar is voor uw 

eigen administratie. 

TUO 2017 
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. Aanvankelijk is gewacht met het opstellen van de TUO's voor 

2017 totdat duidelijk is wat het effect van het voorgenoemde besluit is op de 

TUO. Tijdens het ambtelijk overleg met gemeenten over de uitvoering van het 

bovengenoemde AB-besluit, is gebleken dat eventuele wijzigingen van het 

individueel gemeentelijk pluspakket met betrekking tot de repressieve 

huisvesting in belangrijke mate vanaf 1 januari 2018 ingevoerd zullen worden. 
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Om deze reden is ervoor gekozen om de TUO 2017 te baseren op de TUO 

2016, waarin - indien van toepassing - de overeengekomen wijzigingen zijn 

verwerkt. Deze voortzetting voorkomt een formeel juridisch gat in de 

afspraken tussen VRU en individuele gemeenten. 

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. Het afsluiten van de TUO heeft geen nieuwe financiële consequenties, 

tenzij met u is overeengekomen het individueel gemeentelijk pluspakket vanaf 

1 januari 2017 te wijzigen. 
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TUO 2018 en verder 
Het dagelijks bestuur heeft op 10 mei 2017 een nieuwe model TUO 

vastgesteld die wordt gebruikt voor de TUO's voor 2018 en verder. 

In deze nieuwe model TUO zijn de verplichtingen en afspraken met betrekking 

tot repressieve huisvesting opgenomen. 

Na 25 juni 2017 zullen vanuit Accountmanagement de ambtelijke 
voorbereidingen worden gestart, om te komen tot de TUO 2018 en verder. 
Eventuele door u kenbaar gemaakte wijzigingen van het individueel 
gemeentelijk pluspakket geldend vanaf 1 januari 2018 zullen, met in 
achtneming van de daarvoor geldende termijnen en afspraken, in de TUO 
2018 worden doorgevoerd. 

In geval van onduidelijkheden en/of vragen kunt u contact opnemen met uw 
accountmanager: Marion Schilder via telefoonnummer: 088- 878 40 18 of via 
mail: accountmanagement@vru.nl. 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur. 

dr. P.L.J. Bos 

Algemeen directeur 
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