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Geacht college, 

 

Op 4 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht de jaarstukken 2021 en de 

begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. Hierbij bieden wij, uit het oogpunt 

van duurzaamheid, de genoemde stukken digitaal aan. De documenten zijn ook te downloaden 

via www.vru.nl. Daarnaast kunt u de website www.jaaroverzichtvru.nl raadplegen die u met 

cijfers en beelden in vogelvlucht een overzicht geeft van 2021.   

 

Jaarstukken 2021 

Uit de ontvangen zienswijzen blijkt ruime steun voor de jaarstukken 2021 inclusief de bestemming 

van het rekeningresultaat. Er is waardering voor de geleverde inspanningen om rekening te 

houden met de financiële positie van gemeenten. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het 

voorstel om het positieve rekeningresultaat van 2021 voor een aanzienlijk deel terug te storten 

naar de deelnemende gemeenten en het resterende deel te storten in de ontwikkel- en 

egalisatiereserve voor doorlopende activiteiten die nodig zijn voor de continuering van de huidige 

taakuitvoering.  

 

Begroting 2023/geactualiseerde begroting 2022 

In 2022 en 2023 wordt verder uitvoering gegeven aan het beleidsplan 2020 – 2023. Vanaf 2022 is 

een geringe verlaging van de gemeentelijke bijdrage doorgevoerd voor bestaand beleid door 

bijstelling van het budget voor de collectieve uitvoering van de AED-taak.  

De verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket in 2022 

en 2023 is daarmee enkel het gevolg van de technische uitwerking van het financieel kader met 

hoofdzakelijk de reguliere bijstelling van de loon- en prijscompensatie. 

  

Tot slot  

Inmiddels is gestart met de voorbereidingen op het proces om te komen tot het Beleidsplan VRU 

2024-2027. Evenals bij het huidige beleidsplan zullen de gemeenten en andere stakeholders tijdig 

zowel informeel als formeel worden betrokken bij het vormgeven van de inhoud daarvan. U kunt 

de planning van dit proces later dit jaar tegemoet zien.  
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