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Onderwerp / voorstel: Kadernota 2020 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 kadernota 2020 VRU. 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u de kadernota 2020 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is 

door het bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan 

het bestuur uw zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen.  

De kadernota 2020 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de 

gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of 

nadere toelichting. De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de 

Programmabegroting 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur op 11 februari 

2019. 

Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en 

beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2020 die in het voorjaar van 2019 

wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben 

op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder loon-en prijsontwikkelingen.  

 

Centrale vraag 

Geeft de kadernota 2020 VRU aanleiding om een zienswijze in te dienen? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Vastgestelde financiële kaders waarbinnen de programmabegroting 2020 VRU wordt 

geformuleerd.  

 

Kader 

Wet Veiligheidsregio’s 

Gemeenschappelijke Regeling VRU 
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Argumenten 

In de kadernota worden diverse ontwikkelingen toegelicht. Het gaat om financiële- en 

beleidsontwikkelingen.  

Het financiële kader voor de bijdrage van de gemeenten worden jaarlijks bepaald op 

basis van de bepalingen uit de bijdrageverordening van de VRU.  

Het gaat om de volgende onderwerpen: 

- bijstelling verdeling op basis van ijkpuntscores gemeentefonds; 

- loonaanpassing; 

- prijsaanpassing; 

- lasten FLO-overgangsrecht; 

- Brede Doeluitkering Rampenbestrijding. 

 

Hieronder wordt nader ingegaan op de stijging van de bijdrage aan de Veiligheidsregio 

Utrecht. 

 

Bijstellingen bestaand beleid 

- Er wordt extra capaciteit gevraagd voor de afhandeling van adviesaanvragen. Het 

gaat om een bedrag van € 508.000,-. De stijging van de adviesaanvragen bouw 

doet zich niet gelijkmatig voor in de regio. Omdat de gemeenten leges ontvangen 

voor de behandeling van vergunningaanvragen wordt de benodigde ophoging van 

de capaciteit via het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) doorberekend aan 

de gemeenten die meer adviescapaciteit gebruiken dan via hun aandeel in de 

bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) beschikbaar is.  

- In het voorjaar 2019 vindt er een evaluatie plaats over de AED-uitrukken. Op 

basis van de evaluatie bepaalt het algemeen bestuur of de VRU deze taak blijft 

uitvoeren. Mocht er worden besloten om deze taak uit te blijven voeren zijn de 

financiële consequenties met name vergoeding van de vrijwilligers van de 

brandweerposten. 

- Voor de invoering van de omgevingswet wordt een incidentele bijdrage van € 

100.000,- gevraagd. Dit is voor de aansluiting bij het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) en opleidingskosten. 

- Voor de invoering van de wet normalisering rechtspositie ambtenaren wordt een 

incidenteel budget gevraagd van € 490.000,-. Het is momenteel nog niet bekend 

of de brandweervrijwilliger ook onder deze regeling valt. Dan vallen de kosten 

hoger uit. Dit dient dan structureel opgenomen te worden. 

- Voor Wet banenafspraak wordt een structureel budget gevraagd van € 64.000,-. 

- Ook wordt er een stelpost opgenomen voor digitale toegankelijkheid. In 2019 

volgt een impactanalyse. Op basis hiervan worden de financiële gevolgen in beeld 

gebracht. 

 

Financiële kaders beleidsnota 2020-2023 

Voor de nieuwe beleidsperiode heeft de VRU de ambitie om geen aanvullende bijdrage te 

vragen voor nieuw beleid, met uitzondering van eventuele bijstellingen in het 

dekkingsplan. Eventuele structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan 

ook worden gedekt uit besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid 

te heroverwegen (nieuw voor oud). 

Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor 

organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde middelen voor 

ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar eigen begroting. Het 

voorstel is om de door positieve rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en 

egalisatiereserve. Deze middelen worden bestemd voor onderzoek, het uitvoeren van 

pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de 

doelstellingen uit het beleidsplan. 

De ontwikkel- en egalisatiereserve wordt financieel begrensd (plafond van een 

vastgesteld percentage van de begroting) en er zullen bij het instellen van de reserve 

duidelijke spelregels door het algemeen bestuur worden opgesteld voor de besteding van 

de middelen en de verantwoording daar over. 
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Het voorstel is om een zienswijze in te dienen tegen de volgende punten: 

- Positieve rekeningresultaten: er wordt voorgesteld om de positieve 

rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve, hetgeen 

dat wordt geïnvesteerd in organisatieontwikkelingen. Gezien de stijging van de 

gemeentelijke bijdrage aan de VRU en in de kadernota VRU 2020 genoemde 

(financiële) onzekerheden, zoals de financiële consequenties van de invoering van 

het regionaal dekkingsplan, kunnen wij niet instemmen met het genoemde 

voorstel. 

- Adviesaanvragen bouw: In de kadernota 2020 is niet inzichtelijk gemaakt 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? Door onduidelijkheid over de consequenties van dit besluit kunnen wij 

vooralsnog niet instemmen met het voorstel. 

 

Duurzaamheid 

People: het voorstel levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. 

Profit: het voorstel levert een bijdrage aan gezonde begroting binnen de VRU. 

 

Draagvlak 

Het dagelijks bestuur VRU heeft ingestemd met de bijgevoegde kadernota 2020 VRU. 

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 19 november 2018 is er gesproken 

over de kadernota 2020. De individuele gemeenten hebben de mogelijkheid om een 

zienswijze in te dienen. Tijdens de vergadering van 11 februari 2019 worden deze 

besproken in de vergadering van het algemeen bestuur VRU.  

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Het voorstel draagt bij aan een evenwichtige kadernota 2020 VRU, die daarna moet 

leiden tot een sluitende programmabegroting. De effecten van de door ons voorgestelde 

wijzigingen zullen daar –bij overname van onze zienswijze- zichtbaar in worden.   

 

Financiële consequenties 

De kadernota 2020 VRU zorgt voor een stijging van kosten. In het onderstaande schema 

staat het verschil tussen het begrote bedrag en het bedrag zoals staat beschreven in de 

kadernota 2020 VRU. 

 

 2020 2021 2022 

Begroting 2019 

Woudenberg 

€ 644.000,- € 646.000,- € 661.000,- 

Concept kadernota 

VRU 2020 

€ 681.000,- € 693.000,- € 718.000,- 

Verschil negatief € 37.000,- € 47.000,- € 57.000,- 

 

Het verschil kan nog groter worden, gezien het momenteel voor diverse voorstellen de 

financiële consequenties niet bekend zijn. 

 

Aanpak/uitvoering 

Indien de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel dient de bijgevoegde brief aan 

het dagelijks bestuur van de VRU verzonden te worden. 

  

Conclusie 

De kadernota 2020 is naar aanleiding van de AB-vergadering van 19 november 2018 op 

diverse punten aangepast. Echter zijn er enkele zaken die de aandacht behoeven. Het 

voorstel is dan ook om een zienswijze in te dienen op de genoemde punten. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing. 
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Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

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

Secretaris Burgemeester 

 

Bijlagen: 

 Aanbiedingsbrief kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht; 

 Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht; 

 Antwoordbrief gemeente Woudenberg; 

 Raadsbesluit kadernota Veiligheidsregio Utrecht. 

 


