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Onderwerp / voorstel: 

Jaarstukken 2019 VRU en geactualiseerde begroting 

2020/begroting 2021 

 

 

 

 

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

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

Utrecht ten aanzien van de ontwerp programmabegroting 2021/1ste wijziging 

programmabegroting 2020. 

 

 

 

Inleiding 

Bijgaand treft u de voorlopige jaarstukken 2019 VRU en ontwerp begroting 

2021/geactualiseerde begroting 2020 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De voorlopige 

jaarstukken 2019 VRU en ontwerp begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 wordt door 

het bestuur van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. De raden kunnen bij het 

dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van 

deze stukken. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de begroting door het 

algemeen bestuur van de VRU op 6 juli 2020. 

 

Centrale vraag 

Geven de voorlopige jaarstukken 2019 VRU en ontwerp begroting 2021/geactualiseerde 

begroting 2020 aanleiding om de gemeenteraad van Woudenberg te adviseren om een 

zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRU? 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Een kloppende en een gezonde financiële begroting. 

 

Kader 

• Wet Veiligheidsregio’s 

• Gemeenschappelijke regeling VRU 
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Argumenten 

Voorlopige jaarstukken 2019 VRU 

De voorlopige jaarstukken 2019 bevatten de financiële verantwoording. Per programma is er 

inzicht gegeven in de geleverde producten/diensten. De voorlopige jaarstukken 2019 geven 

geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 

 

Verwerking kadernota 2021 in ontwerpbegroting 2021 

De kadernota 2021 is op 11 november 2019 vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Vervolgens is de kadernota op 29 november 2019 aangeboden aan de gemeenteraden met 

daarbij de uitnodiging om hun zienswijze kenbaar te maken.  De zienswijzen op de kadernota 

zijn vervolgens op 10 februari 2020 in het algemeen bestuur besproken. Naar aanleiding 

hiervan wordt voorgesteld om het positieve rekeningresultaat in te zetten om de incidentele 

lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 en 2021 te dekken. Hiermee wordt een incidentele 

stijging van de gemeentelijke bijdrage in deze jaren voorkomen. 

 

Ontwikkeling begroting 2020 

Door de bijstelling van het financiële kader neemt de bijdrage voor het gemeentelijk 

basistakenpakket voor 2020 toe met bijna € 1,0 miljoen als gevolg van een structurele stijging 

van de lasten voor het FLO-overgangsrecht. De structurele stijging van deze lasten was al 

voorzien en opgenomen in de meerjarenraming voor 2022. Door landelijke besluitvorming zijn 

deze kosten naar voren geschoven in de tijd. Door de inzet van het positieve rekeningresultaat 

2019 als dekking voor de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht in 2020 wordt een 

aanvullende incidentele stijging van de gemeentelijke bijdrage van € 0,8 miljoen in 2020 

voorkomen.  

 

De in de begroting 2020 opgenomen stelpost voor de loonontwikkeling was niet toereikend om 

de structurele effecten van de in 2019 afgesloten cao volledig op te vangen. De 

loonaanpassing is daarom structureel bijgesteld op basis van deze cao. Omdat de in de cao 

opgenomen loonsverhogingen gefaseerd worden doorgevoerd is voor 2020 een incidentele 

correctie toegepast, zodat in 2020 alleen de werkelijke loonaanpassing in het financiële kader 

wordt doorberekend. 

    

Naast de bovenstaande mutaties zijn technische saldo-neutrale mutaties in de baten en lasten 

doorgevoerd om de begroting te actualiseren.  

 

Ontwikkeling begroting 2021 

De mutatie van de bijdrage bestaat uitsluitend uit de bijstelling van het financiële kader.  

De bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket 2021 is € 1,8 miljoen lager ten opzichte 

van de kadernota 2021. Dit komt door een positieve structurele bijstelling van de loon- en 

prijsaanpassing en de rijksbijdrage van samen € 0,1 miljoen en de inzet van het positieve 

rekeningresultaat 2019 om de incidentele stijging van de lasten voor het FLO-overgangsrecht 

van € 1,7 miljoen in 2021 te dekken. 

 

Duurzaamheid en Inclusie 

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

Profit: een kloppende financiële huishouding. 

 

Maatschappelijke participatie 

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 30 maart 2020 zijn de bijgevoegde 

voorlopige jaarstukken 2019 VRU en ontwerp begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020, 

via een schriftelijke ronde, besproken en vastgesteld. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

Niet van toepassing 
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Financiële consequenties 

Voorlopige jaarrekening 

De jaarstukken 2019 VRU laten een positief resultaat zien van € 2,6 miljoen. Het resultaat is 

vooral incidenteel van aard. Het algemeen bestuur heeft besloten om het positief resultaat in 

te zetten om de incidentele lasten voor de FLO-overgangsrecht in 2020 (0,8 miljoen) en 2021 

(1,7 miljoen) te dekken. Het resterende deel (€ 0,1 miljoen) van het positieve resultaat wordt, 

conform de vastgestelde spelregels (vastgesteld op 8 juli 2019), in de ontwikkel- en 

egalisatiereserve gestort.  

 

 
 
Door het bovenstaande zorgt ervoor dat de jaarstukken 2019 VRU geen stijging van de 

gemeentelijke bijdrage aan de VRU geven. 

 

Geactualiseerde begroting 2020  

De begroting 2020 kent een aantal aanpassingen voor in totaal bijna 500 duizend euro. Dit 

wordt uit de egalisatiereserve gehaald waardoor er geen extra gemeentelijke bijdrage wordt 

gevraagd. 

 

Ontwerpbegroting 2021  

In de ontwerpbegroting VRU zit geen nieuw beleid. De indexeringen van lonen en prijzen zorgt 

voor een toename aan gemeentelijke bijdrage van € 26.000. Op deze indexeringen hebben wij 

als gemeente Woudenberg geen invloed op.  

Echter vragen wij aandacht voor de financiele positie waarin de gemeente Woudenberg 

momenteel verkeerd. De financiele positie staat sterk onder druk als gevolg van lagere 

uitkeringen uit het gemeentefonds en de te verwachten maatschappelijke en financiele 

effecten van de coronacrisis. Daarnaast verzoeken wij de VRU ook met klem geen extra 

financiele middelen te vragen aan de deelnemende gemeenten en waar mogelijk zelfs 

besparingen te realiseren. 

 

Structureel 

De extra uitgaven zijn structureel. 

Dit wordt verwerkt in de gemeente begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. 

 

Aanpak/uitvoering 

De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad. 

 

Conclusie 

De voorlopige jaarstukken 2019 VRU geven geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.   

De ontwerp begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 laat een stijging zien van de 

gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht. Het voorstel is in de reactie aan de 

VRU aandacht te vragen voor de financiele positie waarin de gemeente Woudenberg verkeerd. 

De financiele positie staat sterk onder druk als gevolg van lagere uitkeringen uit het 

gemeentefonds en de te verwachten maatschappelijke en financiele effecten van de 

coronacrisis. Wij verzoeken de VRU ook met klem geen extra financiele middelen te vragen 

aan de deelnemende gemeenten en waar mogelijk zelfs besparingen te realiseren. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing 

 

 

 

bedragen x € 1.000

Voorstel bestemming rekeningresultaat 2019 

Storting reserve FLO-overgangsrecht 2.472       

Storting ontwikkel- en egalisatiereserve 99            

Totaal rekeningresultaat 2019 2.571       
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Bijlage(n) 
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4. Ontwerp begroting 2021/geactualiseerde begroting 2020 

5. Notitie zienswijzen kadernota 2021 

6.  Concept reactie op de financiële stukken aan het dagelijks bestuur van de VRU 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

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

Secretaris Burgemeester 

 

 


