Taakuitvoeringsovereenkomst

Gemeente [naam] – Veiligheidsregio Utrecht
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Taakuitvoeringsovereenkomst

Gemeente [Naam]/Veiligheidsregio Utrecht
Ondergetekenden:
1.

de gemeente [naam], te dezen overeenkomstig het bepaalde in artikel 171, eerste
lid van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester, de
heer/mevrouw [naam], en handelend ter uitvoering van het besluit van het
college van burgemeester en wethouders d.d. ………………………; hierna te noemen
‘[naam gemeente]’;

en
2.

het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht, te dezen overeenkomstig het
bepaalde in artikel 33d Wet gemeenschappelijke regelingen en krachtens
machtiging door de voorzitter d.d. 1 april 2015, rechtsgeldig vertegenwoordigd
door zijn algemeen directeur, de heer dr. P.L.J. Bos, hierna te noemen ‘de VRU’;

gezamenlijk hierna te noemen: Partijen;
gelet op:
-

de Gemeenschappelijke regeling VRU, in het bijzonder artikelen 3.1 en 3.2, vijfde
lid onder e;

-

de Bijdrageverordening VRU 2015, in het bijzonder artikel 2, en

-

overige besluitvorming door het algemeen bestuur met betrekking tot de
taakuitvoering van de VRU;
overwegende dat:

-

op grond van artikel 3.1, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling VRU de
wettelijke taken als bedoeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsrisico’s aan het
bestuur van de VRU zijn overgedragen;

-

op grond van artikel 3.1, tweede lid, Gemeenschappelijke regeling VRU de
colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten bevoegd zijn andere
taken of bevoegdheden op te dragen of over te dragen aan het bestuur van de
VRU;

-

op basis van artikel 2, derde lid, Bijdrageverordening VRU 2015 elke gemeente
gehouden is een taakuitvoeringsovereenkomst, gebaseerd op artikel 3.1 eerste en
tweede lid van de Gemeenschappelijke regeling VRU, met de VRU te sluiten;

-

naast deze taakuitvoeringsovereenkomst mogelijk ook andere afspraken met
[naam] bestaan, die niet de taakuitvoering betreffen, waarvan een totaaloverzicht
ter informatie is opgenomen in bijlage 2 bij deze overeenkomst;
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verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

Artikel 1.

Begrippen

Artikel 1 van de Bijdrageverordening VRU 2015 is van overeenkomstige toepassing.
Daarnaast wordt in deze overeenkomst verstaan onder:
a.

burgemeester:

de burgemeester van de gemeente [naam];

b.

college:

het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente [naam];

c.

algemeen bestuur:

het algemeen bestuur van de VRU, bedoeld in artikel
2.2 van de Gemeenschappelijke regeling VRU;

d.

dagelijks bestuur:

het dagelijks bestuur van de VRU, bedoeld in artikel
2.7 van de Gemeenschappelijke regeling VRU;

e.

post:

pand met bijbehorend terrein en de daarop gelegen
opstallen en aangebrachte voorzieningen, ten behoeve
van de uitvoering van de repressieve brandweertaken
of overige taken van de VRU, bedoeld in de
Gemeenschappelijke regeling VRU, en

f.

beheer:

de exploitatie en het onderhoud van de posten.

Artikel 2.

Taakuitvoering VRU

De VRU voert het gezamenlijke basistakenpakket uit en het college geeft daarnaast, voor
zover aan de orde, opdracht tot uitvoering van een individueel gemeentelijk pluspakket.
Het dagelijks bestuur beslist over de wijze van uitvoering van het individueel
gemeentelijk pluspakket. [Naam] en de VRU handelen conform het bepaalde in deze
overeenkomst.
Artikel 3.

Uitvoering gezamenlijk basistakenpakket

Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, Bijdrageverordening VRU 2015 geldt dat het
gezamenlijk basistakenpakket dat de VRU uitvoert, wordt opgenomen in het beleidsplan,
bedoeld in artikel 3.2, tweede lid, Gemeenschappelijke regeling VRU, dat wordt
vastgesteld door het algemeen bestuur.
Artikel 4.

Uitvoering individueel gemeentelijk pluspakket

1. Overeenkomstig artikel 2, derde lid, Bijdrageverordening VRU 2015 geldt dat het
individueel gemeentelijk pluspakket dat de VRU uitvoert in opdracht van [naam] in
deze taakuitvoeringsovereenkomst wordt vastgelegd door de VRU en [naam] door
opname daarvan in bijlage 1 bij deze overeenkomst.
2. Indien [naam] een taak als onderdeel van het individueel gemeentelijk pluspakket
opdraagt, dan is dat slechts mogelijk voor een periode van minimaal twee volledige
begrotingsjaren.
Artikel 5.

Verplichtingen VRU

1. De VRU voert het gezamenlijk basistakenpakket, bedoeld in artikel 3 van deze
overeenkomst, alsmede de opdracht, bedoeld in het eerste lid van artikel 4 van deze
overeenkomst uit, binnen de kaders van de Gemeenschappelijke regeling VRU en
toepasselijke wet- en regelgeving.
2. Indien de VRU één of meer posten in eigendom heeft, dan draagt zij er zorg voor dat
[naam] in staat wordt gesteld om het beheer van die posten uit te voeren en om te
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voldoen aan de daarmee samenhangende verplichtingen, bedoeld in artikel 6 van
deze overeenkomst.
Artikel 6.

Verplichtingen Gemeente

1. Indien [naam] één of meer posten in eigendom heeft, of anderszins gerechtigd is aan
de VRU het gebruik van de post/posten te verschaffen, dan zal [naam] de betreffende
post/posten om niet ter beschikking stellen aan de VRU ten behoeve van de
repressieve brandweertaken of overige taken van de VRU, voortvloeiend uit de
Gemeenschappelijke regeling VRU.
2. [Naam] voert het beheer van de in haar grondgebied gelegen posten uit.
3. [Naam] draagt zorg voor bluswatervoorzieningen.
4. [Naam] draagt er zorg voor en garandeert de (infrastructurele) bereikbaarheid en
toegankelijkheid ten behoeve van de uitvoering van de taken van de VRU.
5. [Naam] levert de informatie die de VRU nodig heeft voor de uitvoering van alle taken,
genoemd in deze overeenkomst, op aanvraag, bij voorkeur digitaal, aan. Daartoe
verleent [naam] aan (medewerkers van) de VRU, met inachtneming van de daarop
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, onder andere die met betrekking tot
persoonsgegevens, toegang tot de gemeentelijke informatiesystemen waar dit
noodzakelijk is voor de taakuitvoering genoemd in deze overeenkomst. [Naam]
brengt hiervoor geen kosten in rekening bij de VRU.
6. De verplichtingen van [naam] op grond van dit artikel kunnen desgewenst in overleg
nader worden geconcretiseerd, met inachtneming van wet- en regelgeving en het bij
of krachtens de Gemeenschappelijke regeling VRU bepaalde.
Artikel 7.

Beheer en gebruik posten

1. [Naam] draagt er zorg voor dat alle in haar grondgebied gelegen posten, ook die
posten die geen eigendom van de gemeente zijn, te allen tijde voldoen aan NEN-norm
2767 niveau 3 en de eisen op grond van wet- en regelgeving.
2. Indien [naam] en de VRU overeenkomen dat de VRU (een deel van) het beheer van
één of meer posten zal uitvoeren, dan wordt dat beschouwd als activiteiten ter
intensivering van wettelijke basistaken als onderdeel van het individueel gemeentelijk
pluspakket, bedoeld in art 4.
3. [Naam] zal met de VRU een gebruiksovereenkomst sluiten waarin de nadere
voorwaarden voor het gebruik zullen worden vastgelegd, waaronder de demarcatie
met betrekking tot de ‘huisvadertaken’ van de VRU.
4. Voor zover [naam] zelf het beheer of onderdelen van het beheer voor één of meer
posten uitvoert, zal de VRU periodiek toetsen (audit) of bedoelde posten voldoen aan
de daaraan gestelde eisen en normen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze
overeenkomst, en door het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde of separaat
tussen [naam] en VRU overeengekomen normen.
5. Voor zover de VRU in opdracht van [naam] het beheer of onderdelen van het beheer
voor één of meer posten uitvoert, zal de VRU periodiek en onafhankelijk laten toetsen
(audit) of bedoelde posten voldoen aan de daaraan gestelde eisen en normen,
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van deze overeenkomst, en de in het individueel
pluspakket opgenomen, of door het algemeen bestuur van de VRU vastgestelde,
normen.
6. Indien uit de audit blijkt dat de post/posten niet voldoen aan de daaraan gestelde
eisen zal de VRU [naam] hiervan onverwijld in kennis stellen. De VRU geeft [naam]
een redelijke termijn om een aanvang te maken met de werkzaamheden die nodig
zijn voor het voldoen aan de gestelde eisen. [Naam] zal de VRU deze kennisgeving,
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waaronder mede begrepen de redelijke termijn, zo spoedig mogelijk schriftelijk
bevestigen.
7. Voor zover de VRU in opdracht van [naam] het beheer of onderdelen van het beheer
voor één of meer posten uitvoert, mits en voor zover de VRU daarvoor middelen
beschikbaar heeft gekregen, en uit de audit blijkt dat een post niet voldoet aan de
daaraan gestelde eisen, dan kan [naam] de VRU hiervan in kennis stellen en de VRU
een redelijke termijn geven, om een aanvang te maken met de werkzaamheden die
nodig zijn voor het voldoen aan de gestelde eisen, voor zover de VRU met betrekking
tot de eisen waaraan niet wordt voldaan het beheer uitvoert. VRU zal [naam] deze
kennisgeving, waaronder mede begrepen de redelijke termijn, zo spoedig mogelijk
schriftelijk bevestigen.
8. Indien [naam] nalaat, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, de posten in
overeenstemming met de daaraan gestelde eisen te brengen, is de VRU gerechtigd de
noodzakelijke werkzaamheden voor rekening en risico van [naam] te verrichten of
doen verrichten.
Artikel 8.

Relatiebeheer

1. Partijen wijzen elk een relatiebeheerder aan die bij de uitvoering van deze
overeenkomst voor de Partijen optreedt 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 plichten.
Artikel 9.

Duur, wijziging, ontbinding

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De bepalingen die deel uitmaken van het vastgestelde model van deze
taakuitvoeringsovereenkomst bedoeld in artikel 2, vierde lid, Bijdrageverordening
VRU 2015, kunnen niet worden gewijzigd door Partijen.
3. Voor zover van toepassing kunnen wijzigingen van deze overeenkomst slechts met
wederzijds goedvinden en met ingang van een nieuw begrotingsjaar worden
overeengekomen. Indien wijziging als gevolg van besluitvorming door het bestuur van
de VRU noopt tot tussentijdse wijziging, dan wel indien Partijen daarmee instemmen,
dan kunnen wijzigingen worden overeengekomen binnen een termijn die in goed
overleg wordt bepaald.
4. Indien [naam] wijziging wenst in het individueel gemeentelijk pluspakket zoals
opgenomen in bijlage I, dan maakt zij dit ten minste één jaar voor het ingaan van de
wijziging schriftelijk kenbaar aan de VRU. De VRU laat uiterlijk binnen 4 weken na
deze schriftelijke mededeling aan de verzoekende partij weten of zij kan instemmen
met de wijziging. Indien wijziging van wet- of regelgeving noopt tot een tussentijdse
wijziging, dan wel indien Partijen daarmee instemmen, kan een kortere termijn voor
het ingaan van de wijziging worden overeengekomen.
5. Indien [naam] eenzijdig het individueel gemeentelijk pluspakket wil wijzigen met
inachtneming van het in het vierde lid bepaalde, dan draagt [naam] de kosten die
aantoonbaar met die wijziging samenhangen of daarvan het gevolg zijn.
6. Wijziging overeenkomstig het derde lid heeft slechts rechtskracht na rechtsgeldige
ondertekening door Partijen van de gewijzigde bijlage 1.
7. Deze overeenkomst kan worden ontbonden:
a. door een der Partijen indien de andere Partij ophoudt te bestaan als zelfstandige
rechtspersoon, of
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a. door een der Partijen in de gevallen dat op grond van bijzondere omstandigheden,
waaronder wijzigingen van wet- en regelgeving, verdere nakoming van deze
overeenkomst door deze Partij redelijkerwijs niet kan worden verlangd.
8. In geval één of beide Partijen ophoudt/ophouden te bestaan, 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, dan 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 in deze overeenkomst op die
rechtsopvolger(s).
Artikel 10. Financiële aspecten
1. De bijdrage door [naam] als deelnemer te betalen op grond van de
Bijdrageverordening VRU 2015 vormt het financiële kader voor het gezamenlijk
basistakenpakket.
2. [naam] betaalt op basis van deze overeenkomst en de Bijdrageverordening VRU 2015
een vergoeding voor het individueel gemeentelijk pluspakket.
3. De VRU hanteert het in bijlage 1 opgenomen individueel gemeentelijk pluspakket voor
de berekening van de vergoeding.
4. In aanvulling op de rapportage door middel van de planning- en controlcyclus
verschaft de VRU periodiek inzicht aan [Naam] door middel van een gemeentelijke
rapportage met daarin een aantal op gemeentelijk niveau te vertalen prestaties.
Artikel 11. Aansprakelijkheid en verzekering
1. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen in
de nakoming van verplichtingen uit deze overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat
door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de aansprakelijke partij wordt
gedekt.
2. De VRU is bij de uitvoering van het individueel gemeentelijk pluspakket, bedoeld in de
Bijdrageverordening 2015 slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
opzet of grove schuld van de zijde van de VRU.
3. Indien een partij in de nakoming of uitvoering van de verplichtingen uit deze
overeenkomst gebruik maakt van een niet-ondergeschikte, dan is die partij voor
fouten van deze derde op gelijke wijze aansprakelijk als voor haar eigen
tekortkomingen. De aansprakelijkheid van die partij wordt niet beperkt door
aansprakelijkheidsbeperkingen, opgenomen in eventuele overeenkomst(en) tussen
die partij en door haar ingeschakelde derden.
4. Partijen zijn verplicht zich adequaat te verzekeren tegen schades en aanspraken
voortvloeiende uit de taakuitvoering genoemd in deze overeenkomst.
Artikel 12. Toepasselijk recht en conflictbepaling
1. Op deze overeenkomst is uitsluitend 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.
3. Bij geschillen bij de toepassing van deze overeenkomst streven Partijen er naar om
het geschil in der minne te schikken.
Artikel 13. Onvoorziene omstandigheden
De [naam] 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.
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Artikel 14. Bijlagen
1. De bij deze overeenkomst behorende bijlage 1 maakt onderdeel uit van deze
overeenkomst. Deze bijlage en wijzigingen daarvan worden door partijen
ondertekend.
2. Bijlage 2 bij deze overeenkomst maakt geen deel uit van de overeenkomst en bevat
een overzicht van naast deze overeenkomst bestaande afspraken. Indien nieuwe
afspraken worden gemaakt of bestaande afspraken worden gewijzigd, dan wordt dit
verwerkt in bijlage 2.
Artikel 15. Inwerkingtreding
Deze taakuitvoeringsovereenkomst treedt in werking op [datum].
Aldus in tweevoud getekend te [plaatsnaam] op [datum]
Veiligheidsregio Utrecht,

Gemeente [naam],

dr. P.L.J. Bos

[naam]
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Bijlage 1
Bij de taakuitvoeringsovereenkomst tussen gemeente
[NAAM] en de VRU d.d.
Individueel gemeentelijk pluspakket, bedoeld in artikel 1 Bijdrageverordening
VRU 2015

Nr.

Categorie Individueel gemeentelijk
pluspakket

Omschrijving plustaak

1

Personeel en materieel

1.1

inzet van operationeel personeel



1.2

inzet niet-operationeel personeel




1.3

inzet van materieel



2

Gebouwen

2.1

beheerpakketten repressieve huisvesting





2.2

eigenaarslasten (doorbelasting van
kapitaallasten, verzekeringen en
gemeentelijke heffingen)



3

Overige plustaken

3.1

werkzaamheden uitgevoerd door derden



3.2

overig



Postcommandant
Tunneladviseur

Pakket 2 – tactisch onderhoud voor post X en Y
Pakket 3 – schoonmaak voor post X

beproeven brandputten

Rood zijn voorbeelden
In tweevoud getekend te [plaatsnaam] op [datum]
Veiligheidsregio Utrecht,

Gemeente [naam],

dr. P.L.J. Bos

[naam]
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Bijlage 2
Bij de taakuitvoeringsovereenkomst tussen gemeente
[NAAM] en de VRU d.d.
Niet tot de Taakuitvoeringsovereenkomst behorende afspraken, bedoeld in
artikel 14 van de Taakuitvoeringsovereenkomst
Versie [nummer] d.d. [datum]
Overzicht
Soort

Toelichting

Aanhangsel nr.
1. Gebruiksovereenkomst post [naam] in eigendom bij gemeente, inclusief
demarcatielijst.
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