
VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT 

Taakuitvoeringsovereenkomst 2017 

Gemeente Woudenberg - Veiligheidsregio Utrecht 



Taakuitvoeringsovereenkomst 2017 

Gemeente Woudenberg/Veil igheidsregio Utrecht 

De ondergetekenden: 

1. De gemeente Woudenberg, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
burgemeester, mevrouw T, Cnossen-Looijenga, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 171 van de Gemeentewet en handelend ter uitvoering van het besluit van 
het college van burgemeester en wethouders d.d ; hierna te noemen 
'Opdrachtgever'; 

en 

2. het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht, te dezen rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer dr. P.L.J. Bos, daartoe 
gemachtigd door de voorzitter op 1 april 2015; hierna te noemen 'VRU'; 

gezamenlijk hierna te noemen: Partijen; 

overwegende 

dat partijen de wederzijdse rechten en plichten wensen vast te leggen in deze 
overeenkomst; 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1: Begrippen 

Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht en artikel 1 van de 
Bijdrageverordening VRU 2015 zijn van overeenkomstige toepassing. Daarnaast wordt in 
deze overeenkomst verstaan onder: 

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de VRU 

b. burgemeester: de burgemeester van de gemeente Woudenberg; 

c. college: het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Woudenberg; 

d. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de VRU; 

e. GR VRU: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Utrecht; 

f. opdracht voor het uitvoering van het gezamenlijk basistakenpakket door 
gezamenlijke VRU in opdracht van het algemeen bestuur; 
basistakenpakket: 

opdracht voi 
individueel c 
pluspakket: 

g. opdracht voor het uitvoering van het individueel gemeentelijk pluspakket 
individueel gemeentelijk door VRU in opdracht van Opdrachtgever. 
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Artikel 2: Opdracht 

De VRU voert de opdracht voor het gezamenlijke basistakenpakket uit en Opdrachtgever 
geeft daarnaast, voor zover van toepassing, opdracht voor het individueel gemeentelijk 
pluspakket. Het dagelijks bestuur beslist of ingestemd wordt met de uitvoering van het 
individueel gemeentelijk pluspakket. Opdrachtgever en VRU hanteren bij alle 
opdrachtverleningen de voorwaarden uit deze overeenkomst. 

Artikel 3: Opdracht gezamenli jk basistakenpakket 

1. Overeenkomstig artikel 2, tweede en derde lid, Bijdrageverordening VRU 2015 geldt 
dat het gezamenlijk basistakenpakket dat de VRU uitvoert wordt vastgesteld door het 
algemeen bestuur en vastgelegd in het beleidsplan, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, 
van de GR VRU. 

2. Indien de wettelijke basistaken tussentijds wijzigen als gevolg van veranderingen in 
wetgeving en regelgeving vanuit de rijksoverheid heeft dit bindende gevolgen voor 
het gezamenlijk basistakenpakket. De VRU inventariseert welke gevolgen dit heeft 
voor het gezamenlijk basistakenpakket en zorgt dat Opdrachtgever hiervan op de 
hoogte wordt gesteld. 

Artikel 4: Opdracht individueel gemeenteli jk pluspakket 

1. Onverminderd artikel 8, geldt voor duur, wijziging en beëindiging van het individueel 
gemeentelijk pluspakket dit artikel. 

2. De VRU voert voor Opdrachtgever de volgende taken uit als onderdeel van het 
individueel gemeentelijk pluspakket: 

a. Het beschikbaar stellen van personeel: inzet van 270 uren voor taken 
postcommandant. 

b. Het beschikbaar stellen van materieel, één tankautospuit. 

3. Opdrachtgever kan een taak opdragen als onderdeel van het individueel gemeentelijk 
pluspakket voor een minimumperiode van twee jaar. 

4. Partijen nemen bij vermindering of wijziging van het individueel gemeentelijk 
pluspakket een aankondigingstermijn van één jaar in acht, tenzij wijziging van 
wetgeving of regelgeving, noopt tot tussentijdse wijziging. In dat geval wordt de 
termijn voor vermindering of wijziging in goed overleg bepaald. 

5. Opdrachtgever stelt uiterlijk één jaar voor verloop van de termijn waarvoor een taak 
is opgedragen als onderdeel van het individueel gemeentelijk pluspakket, het 
dagelijks bestuur in kennis of de betreffende taak ook voor een komende termijn 
wordt opgedragen en voor welke termijn de taak dan wordt afgenomen. 

6. Opdrachtgever draagt naar redelijkheid de kosten die voor de VRU ontstaan als 
gevolg van een opzegging of vermindering als bedoeld in het vierde lid. 

7. Het dagelijks bestuur kan een verzoek om taken op te dragen als onderdeel van het 
individueel gemeentelijk pluspakket weigeren, omdat die taken niet naar behoren 
kunnen worden uitgevoerd. 

Artikel 5: Verplichtingen Opdrachtgever 

1. Opdrachtgever levert de informatie die VRU nodig heeft voor haar taakuitvoering op 
aanvraag, bij voorkeur digitaal, aan. In aanvulling op de vorige volzin verleent 
Opdrachtgever toegang aan de VRU tot de gemeentelijke informatiesystemen waar dit 
noodzakelijk is voor de taakuitvoering. 

2. Opdrachtgever treft in nader overleg met de VRU over de concrete invulling de 
volgende voorzieningen en maatregelen om de VRU in staat te stellen haar taak 
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overeenkomstig de Wet veiligheidsregio's te kunnen uitvoeren en leggen deze 
schriftelijk vast: 

a. bluswatervoorziening; 

b. bereikbaarheid en toegankelijkheid; 

c. huisvesting voor repressieve doeleinden of lokale brandweerposten, en 

d. informatievoorziening om de opgedragen taak te kunnen uitvoeren. 

Artikel 6: Verplichtingen van de VRU 

1. De VRU is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de taakuitvoering. 

2. De VRU is verantwoordelijk voor de naleving van wetgeving en regelgeving bij de 
taakuitvoering. 

3. Bij het uitvoeren van de opdracht neemt de VRU, voor zover van toepassing, het door 
de burgemeester of het college verleende mandaat, volmacht of machtiging in acht. 

Artikel 7: Relatiebeheer 

1. Partijen wijzen relatiebeheerders aan die bij de uitvoering van deze overeenkomst 
optreden als aanspreekpunt. 

2. De relatiebeheerders van Partijen voeren zo vaak als nodig is overleg over de 
voortgang van de taakuitvoering en de inhoud en werking van de in en krachtens 
deze overeenkomst gestelde rechten en verplichtingen. 

Artikel 8: Duur, wijziging, beëindiging 

1. Onverminderd artikel 4, ten aanzien van de duur, wijziging en beëindiging van het 
individueel gemeentelijk pluspakket, geldt voor de duur, wijziging en beëindiging van 
deze overeenkomst dit artikel. 

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan tot 1 januari 2018. 

3. Voor zover van toepassing kunnen wijzigingen van deze overeenkomst slechts met 
wederzijds goedvinden en met ingang van een nieuw kalenderjaar worden 
overeengekomen. Bepalingen die in het model voor deze overeenkomst door het 
algemeen bestuur zijn vastgesteld kunnen inhoudelijk en tekstueel niet worden 
gewijzigd. Indien een der Partijen wijziging wenst in enige andere bepaling maakt zij 
dit uiterlijk drie maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar kenbaar aan de 
andere Partij. 

4. In afwijking van het derde lid kan Opdrachtgever eenzijdig het individueel 
gemeentelijk pluspakket wijzigen of verminderen, onverminderd het elders in deze 
overeenkomst bepaalde. Opdrachtgever draagt de kosten die redelijkerwijs met de 
wijziging of vermindering samenhangen. 

5. Wijziging overeenkomstig het derde lid heeft slechts rechtskracht na rechtsgeldige 
ondertekening van een aan deze overeenkomst te hechten addendum dan wel een 
rechtsgeldig ondertekende nieuwe integrale versie die de voorheen geldende versie 
vervangt. 

6. Partijen kunnen deze overeenkomst slechts opzeggen onder voorwaarden te stellen 
door het algemeen bestuur, waaronder de vaststelling van een nieuw model 
taakuitvoeringsovereenkomst. 

7. Deze overeenkomst kan slechts door rechterlijke tussenkomst worden ontbonden: 

a. door een der Partijen indien de andere Partij ophoudt te bestaan als 
zelfstandige rechtspersoon, dan wel dreigt op te houden te bestaan als 
zelfstandige rechtspersoon; 

Ons kenmerk: 17.0005648 Pagina 3 Van 5 



b. door een der Partijen indien de andere Partij haar verplichtingen uit deze 
overeenkomst blijvend niet meer nakomt dan wel blijvend niet meer kan 
nakomen, of 

c. door een der Partijen in de gevallen dat op grond van bijzondere 
omstandigheden, waaronder wijzigingen van wetgeving en regelgeving, 
verdere nakoming van deze overeenkomst door deze Partij redelijkerwijs niet 
kan worden verlangd. 

8. In geval een of beide Partijen ophouden te bestaan, als bedoeld in het zevende lid, 
onder a, en er sprake is van een rechtspersoon die als rechtsopvolger heeft te gelden 
in algemene dan wel in specifieke zin, rust op de Partijen - in afwijking van het 
zevende lid, onder a - de verplichting om zorg te dragen voor een zorgvuldige 
overdracht van de rechten en verplichtingen conform deze overeenkomst op de 
rechtsopvolger(s) als hiervoor bedoeld. 

Artikel 9: Financiële aspecten 

1. De bijdrage door Opdrachtgever als deelnemer te betalen op basis van de 
Bijdrageverordening VRU 2015 vormt het financiële kader voor de Opdracht voor het 
gezamenlijk basistakenpakket. 

2. Opdrachtgever betaalt op basis van deze overeenkomst een vergoeding voor het 
individueel gemeentelijk pluspakket. 

3. De VRU hanteert de volgende prijzen voor het individueel gemeentelijk pluspakket: 

a. inzet van 270 uren voor taken postcommandant ad €14.980,-; 

b. één tankautospuit om niet, 

waarbij wordt uitgegaan van het prijspeil op 1 januari 2017 inclusief BTW, met dien 
verstande dat de definitieve vergoeding op basis van nacalculatie wordt vastgesteld, 
op grond van artikel 7 en 8 Bijdragenverordening VRU 2015. 

4. Per vier maanden stuurt de VRU een managementrapportage aan de Opdrachtgever 
welke rapportage een overzicht verschaft over de geleverde taakuitvoering en de 
daarvoor gemaakte kosten in de voorafgaande vier maanden en de uitputting van de 
bijdrage, bedoeld in het eerste lid, resp. de vergoeding, bedoeld in het tweede lid. 
Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld om op het concept van voornoemde 
managementrapportage te reageren. 

5. De derde rapportage, bedoeld in het vierde lid, is geïntegreerd in een jaarrapportage 
die een overzicht verschaft van de geleverde taakuitvoering en de daarvoor gemaakte 
kosten in het voorafgaande jaar en de uitputting van de bijdrage, bedoeld in het 
eerste lid, resp. de vergoeding, bedoeld in het tweede lid. 

6. Opdrachtgever betaalt uiterlijk 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november een 
voorschot op de bijdrage van het lopende begrotingsjaar ten bedrage van 25% van 
de bijdrage, alsmede een voorschot voor de vergoeding ten bedrage van 25% van de 
vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket. Indien betaling later dan 30 
dagen dan de in de vorige volzin genoemde data plaatsvindt, is de betreffende 
gemeente wettelijke rente verschuldigd over het aantal dagen dat de betaling te laat 
is ontvangen. 

Artikel 10: Aansprakeli jkheid en verzekering 

1. Opdrachtgever is enkel aansprakelijk voor de vermogensrechtelijke gevolgen van 
besluiten door of namens de burgemeester of het college genomen, onverminderd het 
bepaalde in artikel 1 :1 , vierde lid, en artikel 10:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

• 
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2. De VRU kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor de tekortkomingen in de 
uitvoering van de opdracht door de VRU, voor zover deze het gevolg zijn van het door 
de VRU niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, de deskundigheid dan wel de 
professionaliteit waarop in het kader van de betrokken taakuitvoering mag worden 
vertrouwd. 

3. De jaarlijkse aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen is 
maximaal het bedrag dat door de verzekering van de VRU wordt gedekt. 

4. De VRU is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen schade(s) en/of aanspraken 
voortvloeiende uit de vorige leden. De dekking per aanspraak, per gebeurtenis en per 
jaar wordt jaarli jks vastgesteld door het dagelijks bestuur. 

Artikel 11: Toepasbaar recht en conflictbepaling 

1. Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

2. Deze overeenkomst doorkruist niet de publiekrechtelijke verhoudingen tussen Partijen 
dan wel hun overige rechten en verplichtingen op basis van publiekrecht. 

Artikel 12: Geheimhouding 

Partijen betrachten geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, waarvan Partijen of 
de personen waarvan deze Partij zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient, 
kennis neemt en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gegevens een 
vertrouwelijk karakter hebben, met inachtneming van de Wet openbaarheid van bestuur. 

Artikel 13: Onvoorziene omstandigheden 

De Opdrachtgever en het dagelijks bestuur treden in overleg indien er sprake is van 
onvoorziene of gewijzigde omstandigheden die van dien aard zijn dat deze overeenkomst 
behoort te worden gewijzigd. 

Artikel 14: Inwerkingtreding 

Deze taakuitvoeringsovereenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. 

Artikel 15: Slotbepaling 

Voor zover van toepassing maken alle aan deze overeenkomst gehechte Bijlagen 
onderdeel uit van deze overeenkomst. 

Aldus in tweevoud getekend te Woudenberg op 

Veiligheidsregio Utrecht, De gemeente Woudenberg, 

de heer dr. P.L.J. Boa mevrouw T. Cnossen-Looijenga 
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