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Geachte heer Van 't  Hoog, 

 

Op 3 april jl. hebben wij uw brief ontvangen met diverse financiële stukken van de 

Veiligheidsregio Utrecht, waarin de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen kenbaar 

te maken of nadere toelichting te vragen aan het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Utrecht. 

 

De gemeente Woudenberg heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

zienswijzen kenbaar te maken. 

 

Jaarrekening 2018 

In onze zienswijze over de kadernota 2020 hebben wij aangegeven dat wij niet kunnen 

instemmen met het opzetten van een ontwikkel- en egalisatiereserve. In de ontwerp 

jaarrekening 2018 is besloten om dit toch op te zetten, ondanks de diverse bezwaren.  

Wij kunnen instemmen met het inzetten van het bestemmingsresultaat voor de huur 

redvoertuig, kosten door uitgestelde levering, extra capaciteit inkoop en het verhogen 

van het weerstandsvermogen. Echter kunnen wij niet instemmen met de ontwikkel- en 

egalisatiereserve en verwachten wij dat het positieve resultaat van € 966.000,- naar 

ratio terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. 

 

Ontwerp begroting 2020/1ste wijziging begroting 2019 

In onze zienswijze over de kadernota 2020 hebben wij gevraagd om inzichtelijk te 

maken wat de consequenties zijn van het voorstel “systematiek de gebruiker betaalt” 

voor de adviesaanvragen bouw. Hoeveel aanvragen vallen wel binnen de 

gemeenschappelijke regeling? Wat is het bedrag wat er extra per aanvraag wordt 

betaald? Dit is niet verwerkt in de ontwerp begroting 2020/1ste wijziging begroting 2019. 

Hierdoor kunnen wij vooralsnog niet instemmen met het genoemde voorstel.
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Wegens het feit dat de beantwoording van uw verzoek nog moet worden behandeld in 

de raadscommissie van 25 juni 2019 is het bovenstaande onder voorbehoud.   

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

 

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

Secretaris Burgemeester 

 

 


