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Onderwerp / voorstel: Diverse financiële stukken van Veiligheidsregio Utrecht 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor zienswijzen kenbaar te maken aan het bestuur van de Veiligheidsregio 

Utrecht ten aanzien van de voorlopige jaarstukken 2018 en de ontwerp 

programmabegroting 2020/1ste wijziging programmabegroting 2019. 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u de Ontwerp Jaarstukken 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 

2020, tevens 1e wijziging programmabegroting 2019 aan van de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU). Deze is door het bestuur van de VRU aan de gemeenteraad aangeboden met de 

mogelijkheid hierover aan het dagelijks bestuur zienswijzen kenbaar te maken of om 

nadere toelichting te vragen. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de 

begroting door het algemeen bestuur van de VRU op 8 juli 2019. 

 

Centrale vraag 

Geven de ontwerp jaarstukken 2018 en de Ontwerp Programmabegroting 2020/1ste 

wijziging programmabegroting 2019 aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om 

nadere toelichting te vragen? 

 

Beoogd resultaat 

Een ontwerp jaarstukken 2018 en een programmabegroting 2020/1ste wijziging 

programmabegroting 2019, waarin de beoogde resultaten met bijbehorende financiële 

middelen staan beschreven.  

 

Kader 

Wet Veiligheidsregio’s 

Gemeenschappelijke regeling VRU 

 

Argumenten 

Jaarstukken 2018  

De jaarstukken 2018 bevatten de financiële verantwoording. Per programma is er inzicht 

gegeven in de geleverde producten/diensten. 
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Bestemmingsvoorstel positief resultaat 2018 

De jaarrekening 2018 heeft een positief resultaat van € 1.694.000,-. Het bestuur van de 

VRU stelt voor om het rekeningresultaat te bestemmen voor:  

1.  Huur redvoertuig      € 144.000,- 

2.  Kosten door uitgestelde levering tankautospuiten € 158.000,- 

3.  Extra capaciteit inkoop     € 362.000,- 

4.  Ophoging weerstandsvermogen    € 64.000,- 

5.  Toevoeging ontwikkel- en egalisatiereserve  € 966.000,- 

Totaal € 1.694.000,- 

 

De gemeenteraad heeft in haar zienswijze over de kadernota 2020 aangegeven niet 

akkoord te gaan met het opzetten van een ontwikkel- en egalisatiereserve. Er zijn nog 

teveel financiële onzekerheden in de programmabegroting 2020. Daarnaast stijgt de 

bijdrage aan de VRU. Het voorstel is dan ook niet in te stemmen met deze toevoeging en 

het verzoek het bedrag naar ratio terug te geven aan de deelnemende gemeenten. 

 

1ste wijziging programmabegroting 2019 

De op 8 juli 2018 vastgestelde begroting 2019 vormt het startpunt voor de 

geactualiseerde begroting 2019. De mutaties in de bijdrage voor het gemeentelijk 

basistakenpakker die verwerkt zijn hebben betrekking op: 

• Verwerking in de plaatstreding Vijfheerenlanden - de andere gemeenten 

ondervinden geen financieel nadeel van de gemeentelijke herindeling, conform het 

standpunt dat het algemeen bestuur op 20 september 2018 heeft ingenomen; 

• Mutaties financieel kader regulier - In totaal stijgt de gemeentelijke bijdrage voor 

het basistakenpakket in de geactualiseerde begroting 2019 ten opzichte van de 

begroting 2019. Dit bedrag heeft volledig betrekking op de actualisatie van het 

financiële kader en betreft voornamelijk de (bijstelling van de) loon- en 

prijsaanpassing. Daarnaast wordt de toename van de rijksbijdrage als voordeel 

doorberekend in de bijdrage van de gemeenten. 

Naast deze wijzigingen is een aantal technische saldo-neutrale mutaties in de baten en 

lasten doorgevoerd om de begroting voor 2019 te actualiseren. 

 

Ontwerp programmabegroting 2020 

Het begrotingsjaar 2020 is het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 2020 tot en met 

2023. De voorliggende begroting voor 2020 is beleidsarm ingezet. Wel is een aantal 

bijstellingen van bestaand beleid noodzakelijk om aan wettelijke regelgeving te kunnen 

(blijven) voldoen. De beleidsambities en de beleidsdoelstellingen voor de 

programmaonderdelen zijn opgenomen in het VRU-beleidsplan 2020-2023.  

 

De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op de (geactualiseerde) begroting 2019 en de 

mutaties die zijn opgenomen in de kadernota 2020. 

 

Verwerking kadernota 2020 in ontwerpbegroting 2020 

De zienswijzen van de gemeenten op de kadernota zijn op 11 februari 2019 in het 

algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende wijzigingen ten 

opzichte van de kadernota 2020 in de voorliggende begroting verwerkt: 

-  Aan de toelichting op de implementatie van de Wnra is een nadere onderbouwing 

opgenomen van de hoogte van de implementatiekosten.  

-  De toelichting op de implementatie van de Wet banenafspraak is aangepast.  

 

Bijstelling bijdrage ten opzichte van de kadernota 2020 

Ten opzichte van de kadernota 2020 stijgt de bijdrage voor het gemeentelijk 

basistakenpakket met € 766.000,-. Deze stijging wordt veroorzaakt door: 

1. bijstelling loonaanpassing; 

2. bijstelling prijsaanpassing; 

3. neerwaartse bijstelling van de Rijksbijdrage; 

4. uitname in het kader van de overdracht van het beheer van de meldkamer; 

5. bijstellingen bestaand beleid; continuering AED / First Responder en de Wet 

Banenafspraak. 
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In de eerder genoemde zienswijze is aangegeven dat de gemeenteraad meer toelichting 

wil op het voorstel “systematiek de gebruiker betaalt”. Dit verzoek is niet verwerkt in de  

begroting 2020. Het voorstel is dit nogmaals te benoemen in de zienswijze. 

 

Duurzaamheid en inclusie 

People: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle 

inwoners. 

Profit: een kloppende en een gezonde financiële begroting. 

 

Draagvlak 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 27 maart 2019 is de 

bijgevoegde ontwerp jaarstukken 2018 en de ontwerp programmabegroting 2020/1ste 

wijziging programmabegroting 2019. 

 

Financiële consequenties 

Voor de gemeente Woudenberg heeft de ontwerp programmabegroting 2020/1ste 

wijziging programmabegroting 2019 financieel een negatief resultaat. In het 

onderstaande schema staat de bijdrage van de gemeente Woudenberg aan de VRU.  

 
Bijdrage 

GBTP 
2019 

Vergoeding 

IGPP 2019 

Bijdrage 

MKA 
2019 

Bijdrage 

totaal 
2019 

Bijdrage GBTP 

2020 

Vergoeding 

IGPP 2020 

Bijdrage MKA 

2020 

Bijdrage totaal 

2020 

€ 652.000 € 18.000 € 3.000 € 673.000 € 667.000 € 18.000 - € 686.000 

 

Per 1 januari 2020 komt i.v.m. met de overdracht van het beheer naar de politie 

(Landelijke Meldkamer Samenwerking) de inwonersbijdrage voor de huisvestingslasten 

van de meldkamer ambulance (MKA) te vervallen. 

 

Aanpak/uitvoering 

Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met het indienen van zienswijzen, dan wordt de 

bijgevoegde brief verzonden. 

 

Conclusie 

De genoemde punten in de zienswijze van de gemeente Woudenberg over de Kadernota 

2020 zijn niet verwerkt in de jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 en 

verder. Het voorstel is nogmaals deze punten te verwoorden in een zienswijze. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 
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 Aanbiedingsbrief diverse financiële stukken 

 Ontwerp jaarstukken 2018 

 Infographic 2018 VRU 

 Ontwerp programmabegroting 2020/1ste wijziging begroting 2019 

 Nota zienswijzen kadernota 2020 

 Nadere toelichting zienswijzen kadernota VRU 2019 – gemeente Woudenberg 

 


