
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2018/ 
1E WIJZIGING BEGROTING 2017
JAARSTUKKEN 2016

Zienswijzen



Overzicht

Zienswijze Begroting Jaarstukken

Instemming/geen zienswijze 22 24

Instemming met voorbehoud 3 2

Gedeeltelijke instemming 1 -

Totaal: 26 26

2

Stand 10 juli:
- 19 zienswijzen definitief
- 7 reacties in concept



Samenvatting (1)

Onderwerpen opmerkingen in zienswijzen: 

- Korting op BDuR mag niet vanzelfsprekend leiden tot verhoging gemeentelijke 
bijdrage (2 gemeenten)

Reactie: geen ruimte voor intern opvangen BDuR (onderzoek rekeningresultaat)

- Beperken aantal begrotingswijzigingen gedurende het jaar (2 gemeenten)

Reactie: bestuur streeft naar 1 begrotingswijziging gedurende het jaar. 
Voorwaarde is het opnemen van een stelpost voor de loonontwikkeling (zie 
volgend punt).

- Stelpost loonstijgingen (i.v.m. nieuwe CAO vanaf 1 mei 2017) (1 gemeente)

Reactie: bestuur neemt advies over vanaf Kadernota 2019 en actualisatie 
Begroting 2018

- Waardering voor het verrekenen van de gewijzigde korting op de BDuR ten 
gunste van de gemeentelijke bijdrage (1 gemeente)
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Samenvatting (2)

Overige onderwerpen:
- Informeren over ambities m.b.t. duurzaamheid (1 gemeente)
- Uitbreiden investeringsparagraaf (1 gemeente)
- Inzet vrijwilligers op lange termijn (1 gemeente)
- Overzichten inclusief bijdrage Meldkamer (1 gemeente)
- Scherper begroten + gemeentelijke informatie (1 gemeente)

Enkele reacties zijn nog aangescherpt/aangevuld. 
De herziene versie bij de definitieve stukken gevoegd die naar de gemeenten wordt 
verzonden.

-----

De zienswijzen en reacties daarop zijn opgenomen op de volgende pagina’s.
De zienswijzen die in concept zijn ontvangen, zijn grijs gemarkeerd.
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Gemeente Zienswijze Reactie

Amersfoort Geen zienswijzen

Baarn Geen zienswijzen

Bunnik Geen zienswijze m.b.t. de begroting.
Zienswijze jaarrekening:
1. In de verantwoording rondom programma Risicobeheersing staat een 
sterke daling aan geleverde toezichts-bezoeken. Als reden wordt opgegeven 
dat de externe inhuur om dit te realiseren vertraging had opgelopen 
wegens de verplichte termijn van aanbesteding. Hierdoor is
er minder controle geweest. In het verslag staat niet vermeld of dit 
inmiddels is opgelost of dat er structureel een tekort is bij de toezichts-
bezoeken. Is dit tekort inmiddels duurzaam opgelost?
2. Als de eenmalig boekhoudkundige aanpassingen wegens fouten in het 
systeem er niet waren geweest, had de VRU een begrotingsoverschot van 
€3.3 miljoen (bijna 4% begroting) gehad. Dit komt niet duidelijk uit de 
stukken. Zonder deze “eenmalige lasten” blijkt er dus veel meer lucht in
de begroting te zitten en had er geen naheffing plaats gevonden. Voor een 
volgende jaarrekening zien wij dit graag explicieter vermeld.

1. Ja, de aanbestedingsprocedure is 
afgerond en we verwachten dat het 
aantal toezichtsbezoeken in 2017 
conform planning gerealiseerd zal 
worden.
2. Dit is op zich een terechte
constatering. Tegenover deze 
incidentele lasten staan echter ook 
incidentele baten. Zoals ook 
aangegeven in de aanbiedingsbrief
bij de jaarrekening en begroting is 
onderzoek gedaan naar de aard van 
het rekeningresultaat. Hieruit blijkt 
dat er  geen sprake is van een 
structureel overschot. 

Bunschoten Geen zienswijzen

De Bilt Geen zienswijzen

De Ronde 
Venen

Geen zienswijzen

Eemnes Geen zienswijzen
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Gemeente Zienswijze Reactie

Houten De raad vindt dat de verlaging van de Brede 
Doeluitkering Rampenbestrijding niet
als vanzelfsprekend dient te worden 
gecompenseerd door een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage. De raad ziet de 
verlaging, in tegenstelling tot de VRU, niet
als exogene ontwikkeling.
De raad ziet graag in de programmabegroting 
2018 dat onderzocht is of deze
verlaging structureel kan worden 
gecompenseerd uit eigen middelen. Wanneer 
dit niet mogelijk blijkt te zijn, wil de raad 
vervolgens onderbouwd zien dat het
noodzakelijk is de gemeentelijke bijdrage te 
verhogen.

Geen zienswijze inzake de jaarstukken.

De VRU beschouwt het uit eigen middelen compenseren van de 
verlaging van de BDuR evenmin als een vanzelfsprekendheid en 
desondanks heeft de VRU een aanzienlijk deel van deze 
verlaging zelf opgevangen.

Zoals ook aangegeven in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening 
en begroting is onderzoek gedaan naar de aard van het 
rekeningresultaat. Hieruit blijkt dat er  geen sprake is van een 
structureel overschot. Het feit dat enkele jaren achter elkaar 
geld wordt teruggegeven aan gemeenten heeft vooral te maken 
met incidentele meevallers. Er is, met andere woorden, geen 
begrotingsruimte waarmee de verlaging van de BDuR in 2017 
opgevangen kan worden zonder in te grijpen op de 
taakuitvoering of de uitvoering van het vastgestelde 
beleidsplan. Hierbij wordt ook opgemerkt dat in de begroting 
2017 en 2018 voor € 2,135 miljoen aan aanvullende 
bezuinigingen ten opzichte van 2016 zijn verwerkt. 

Zoals ook is besproken in de vergadering van het algemeen 
bestuur van november 2016 is de VRU nog bezig om de basis op 
orde te brengen. Er is weliswaar veel werk verzet op dat vlak, 
maar dat is nog niet af. Door de verlaging van de BDuR helemaal 
intern op te vangen verliest de VRU de daarvoor noodzakelijke 
financiële armslag en kunnen de noodzakelijke projecten niet of 
slechts gedeeltelijk uitgevoerd worden.

IJsselstein Geen zienswijzen
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Gemeente Zienswijze Reactie

Leusden Geen zienswijzen 

Lopik Geen zienswijzen

Montfoort Geen zienswijzen

Nieuwegein Geen zienswijzen

Oudewater Met betrekking tot de eerste begrotingswijziging en 
begroting 2018 reageert de gemeente
instemmend. De stukken zijn in lijn met de kadernota 
2018 waarop de gemeente Oudewater eerder een 
zienswijze heeft gegeven. Wel verzoekt de gemeente 
het proces rondom de begrotingswijzigingen te bezien: 
in korte tijd heeft de gemeente reeds twee 
begrotingswijzigingen ontvangen. Het heeft de 
voorkeur om het aantal begrotingswijzigingen tot een 
minimum te beperken.

Geen zienswijze inzake de jaarstukken.

Wij onderschrijven uw opmerking om het aantal 
begrotingswijzigingen tot een minimum te beperken. Ons 
streven is om één begrotingswijziging per jaar aan te 
bieden, tegelijk met de programmabegroting van het 
daaropvolgende begrotingsjaar.

Renswoude Geen zienswijzen

Rhenen Geen zienswijzen

Soest Geen zienswijzen
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Gemeente Zienswijze Reactie

Stichtse
Vecht 

Begroting:
De raad heeft tijdens de Kadernota 2018 VRU geconstateerd dat de eventuele 
consequenties voor de uitvoering van de VRU-taken ten gevolge van de verlaging 
van de BDuR niet inzichtelijk zijn gemaakt. Daarbij is opgemerkt dat de stelling dat 
exogene ontwikkelingen in principe doorberekend worden in de gemeentelijke 
bijdrage niet onderbouwd is. De raad heeft in haar zienswijze op de Kadernota 
2018 VRU aangegeven dat het onvoldoende duidelijk is welke feitelijke 
consequenties er kunnen voortvloeien uit het verwerken van de verlaging van de 
BDuR in de VRU-begroting. Daarnaast is benoemd dat inzicht in concrete gevolgen 
en de onderbouwing daarvan noodzakelijk is alvorens een besluit te kunnen 
nemen ten aanzien van een eventuele compensatie door verhoging van onze 
gemeentelijke bijdrage.
De raad constateert dat in de Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU, ondanks 
het verzoek van de raad in haar zienswijze op de Kadernota 2018 VRU, het nog 
steeds onvoldoende duidelijk is welke feitelijke consequenties er kunnen 
voortvloeien uit het opvangen van de BDuR in de begroting van de VRU. Daarnaast 
zijn geen taak-inhoudelijke argumenten toegevoegd die de compensatie van de 
korting op de BDuR door een ophoging van onze gemeentelijke bijdrage 
onderbouwen. Derhalve kan de raad niet instemmen met de verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage in 2018 voor het compenseren van de korting op de BDuR.
Jaarrekening:
De gemeenteraad van Stichtse Vecht wil aan u meegeven dat het geen 
automatisme mag zijn om de korting van de Brede Doeluitkering 
Rampenbestrijding te verrekenen met de gemeentelijke bijdrage, maar dat er te 
allen tijde sprake moet zijn van een goede onderbouwing waarom de korting niet 
uit eigen middelen kan worden gedekt. Uiteraard mag een korting cq. bezuiniging 
geen negatieve invloed hebben op de veiligheid van de inwoners.

Zie reactie Houten.
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Gemeente Samenvatting zienswijze Reactie

Utrecht Wij kunnen ons vinden in de programmabegroting 2018 en de eerste 
wijziging programmabegroting 2017 van de VRU. Wij kunnen ons er in 
vinden dat de korting op de BDuR nu wordt opgevangen door de 
gemeentelijke bijdrage te verhogen, zoals ook in de zienswijze op de 
programmabegroting 2017 door de raad was aangegeven. Wij waarderen 
dat de verlaging van de korting op de BDuR ten gunste van de gemeenten 
in mindering wordt gebracht op de gemeentelijke bijdragen, zoals zij ook 
had gevraagd in de zienswijze op de Kadernota 2017.
U geeft aan dat u duurzaamheidseisen heeft vastgelegd in uw inkoopbeleid. 
Wij wijzen u hierbij graag op de zienswijzen die wij hebben ingediend op de 
Kadernota 2017 en het Beleidsplan 2016-2019, waarin wij u oproepen om 
mogelijkheden tot verdere verduurzaming te benutten met vergelijkbare 
ambities als de gemeente Utrecht in haar beleid heeft vastgelegd. Wij 
vragen u ons te informeren over uw ambities binnen uw 
duurzaamheidsbeleid.
In de programmabegroting 2017 ontbrak een investeringsparagraaf. Wij 
hebben u toen in de zienswijze verzocht om deze op te nemen. Wij zijn dan 
ook content dat u in bijlage 6 van de programmabegroting 2018 een 
investeringsparagraaf heeft opgenomen. Echter, deze paragraaf geeft 
onvoldoende inzage in uw meerjareninvesteringsplanning voor de 
komende acht jaar om bijvoorbeeld in te kunnen schatten of de door u 
aangelegde reserves voldoende zijn om de voorgenomen investeringen te 
dekken. U wordt daarom verzocht de investeringsparagraaf uit te breiden 
ten einde deze inzage te geven.
U geeft aan dat u geen stelpost opneemt in de programmabegroting 2018 
ten aanzien van de effecten van de nieuwe cao, omdat deze post nog te 
onzeker is. De gemeenteraad deelt uw mening niet. Wij zijn van mening dat 
het mogelijk en wenselijk is een inschatting te maken van dit effect én 
hiervoor een stelpost op te nemen. Alleen dan geeft de 
programmabegroting van de VRU een zo compleet mogelijk beeld. De raad 
verzoekt u dan ook om een stelpost op te nemen voor de effecten van de 
nieuwe cao en verzoekt u tevens om in de toekomst altijd stelposten op te 
nemen voor ontwikkelingen waarvan bekend is dat zij financiële effecten 
zullen hebben.

In de paragraaf Bedrijfsvoering van de 
begroting en jaarrekening zullen wij 
voortaan nader ingaan op onze 
ambities en resultaten ten aanzien van 
het onderwerp duurzaamheid.

Naar aanleiding van uw opmerking 
over de investeringsparagraaf hebben 
wij in bijlage 7 van de 
programmabegroting 2018 een 
overzicht toegevoegd van het 
meerjarige verloop van de 
egalisatiereserve kapitaallasten.

Wij onderschrijven uw opmerking over 
een stelpost voor looncompensatie en 
zullen voorstellen om in de toekomst 
(vanaf kadernota 2019 en 1e 
begrotingswijziging 2018) een stelpost 
voor de loonontwikkeling op te 
nemen. Ook door de Adviescommissie 
Gemeentesecretarissen is reeds 
geadviseerd om een stelpost voor 
looncompensatie in de begroting op te 
nemen.
Gemeenten worden op korte termijn 
geïnformeerd over het verwachte 
effect voor de bijdrage 2018 die in de 
1e begrotingswijziging 2018 zal 
worden verwerkt. Daarnaast wordt 
een inschatting gemaakt voor het 
financiële risico voor de periode mei 
t/m december 2017. 



Gemeente Zienswijze Reactie

Utrechtse 
Heuvelrug

1) In de ontwerp programmabegroting 
missen wij concrete aandacht voor het op 
peil houden van brandweervrijwilligers voor 
de lange termijn. Te meer omdat in de 
jaarstukken wordt gesproken over enkele 
gevallen waarin de beschikbaarheid van 
vrijwilligers een probleem vormt. Daarnaast 
weten we dat de VRU lokaal vrijwilligers wil 
inzetten in het kader van het programma 
Stimulerende Preventie dat gericht is op het 
brandveilig wonen van thuiswonende 
verminderd zelfredzamen. De vraag is hoe de 
VRU de betrokkenheid en inzet van 
voldoende brandweervrijwilligers ook op 
lange termijn denkt te kunnen organiseren 
tegen de achtergrond van deze 
ontwikkelingen.
2) In de ontwerp programmabegroting 
(bladzijde 70) is de bijdrage meldkamer niet 
meegenomen in het meerjarenoverzicht. 
Ons verzoek is om deze bijdrage consequent 
in alle overzichten van de gemeentelijke 
bijdragen te verwerken.

Geen zienswijze inzake de jaarstukken.

1) De VRU beschikt over ca. 1600 brandweervrijwilligers. Wij 
monitoren jaarlijks het verloop en de aanwas. Er is inzicht in de 
redenen waarom vrijwilligers stoppen. Dat wordt periodiek 
gerapporteerd in het sociaal jaarverslag.
Op korte en middellange termijn verwachten wij geen problemen 
met de werving van vrijwilligers. Wel zien we ontwikkelingen die 
ervoor zorgen dat de beschikbaarheid (met name overdag) van 
vrijwilligers verandert. De VRU onderzoekt de mogelijkheden om de 
beschikbaarheid van brandweervrijwilligers beter af te stemmen op 
de risico’s in het verzorgingsgebied van de brandweerpost  
(risicogerichte paraatheid). Brandweerposten met 
paraatheidsproblemen kunnen onder strikte voorwaarden gaan 
werken met variabele voertuigbezettingen. In die gevallen rukt een 
basisbrandweervoertuig uit met bezettingen van 4 ipv 6 personen. 
De (beperkte) inzet van vrijwilligers voor het programma 
stimulerende preventie gaat niet ten koste van de paraatheid van de 
brandweerposten. Daarnaast werken we toe dat vrijwilligers ook 
kunnen uit rukken vanuit andere brandweerposten dan alleen vanuit 
de post in zijn/haar woonplaats. Daarmee vergroten we de 
inzetbaarheid. De VRU bereidt momenteel het Dekkingsplan 2020-
2023 voor. De geschetste ontwikkelingen en maatregelen worden 
daarin opgenomen.
2) In paragraaf 10.4, waar de bijdragen voor 2017 en 2018 vermeld 
staan, is de bijdrage voor de meldkamer wel meegenomen. In de 
definitieve programmabegroting is het meerjarenoverzicht op pagina 
70 aangevuld met de bijdrage voor de meldkamer.

Veenendaal Geen zienswijzen
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Gemeente Zienswijze Reactie

Vianen Geen zienswijzen.

Wijk bij 
Duurstede

Ontwerp 1e wijziging programmabegroting 2017
De wijzigingen zijn hoofdzakelijk technisch en verbeterend van 
aard. Het gemeentebestuur kan dan ook instemmen met de 1e 
gewijzigde programmabegroting 2017.
Ontwerpprogrammabegroting 2018
Het gemeentebestuur heeft in een eerder stadium kennis 
genomen van de Kadernota 2018 en
hier zienswijze op gegeven.

Geen zienswijze inzake de jaarstukken.

Woerden Met betrekking tot de eerste begrotingswijziging en begroting 
2018 reageert de gemeente tevens
instemmend. De stukken zijn in lijn met de kadernota 2018 
waarop de gemeente eerder een
zienswijze heeft gegeven. Wel verzoekt de gemeente het 
proces rondom de begrotingswijzigingen te
bezien: in korte tijd heeft de gemeente reeds twee 
begrotingswijzigingen ontvangen. Het heeft de
voorkeur om het aantal begrotingswijzigingen tot een minimum 
te beperken.

Geen zienswijze inzake de jaarstukken.

Zie reactie Oudewater.

Wouden-
berg

De documenten geven een overzichtelijk en compleet beeld en 
geven geen aanleiding om inhoudelijk te reageren.
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Gemeente Zienswijze Reactie

Zeist Complimenten over de kwaliteit van de geleverde stukken. Ze 
zijn overzichtelijk en goed opgezet. Hierdoor bieden ze 
duidelijke inhoudelijke én financiële informatie.
1) We nemen met instemming kennis van de jaarstukken. Wel 
willen we hierbij onze zorg uitspreken over de gesignaleerde 
verminderde paraatheid van enkele brandweerposten. We 
vragen u hier passende maatregelen op te treffen ten behoeve 
van de veiligheid van de inwoners van de regio.
2) Op 2 aspecten van de verder zeer duidelijke jaarrekening 
zien we echter nog graag een verdere kwaliteitsslag. Als eerste 
is dat een nadere duiding bij relatief grote financiële 
afwijkingen tussen de tweede herziene begroting en de 
uiteindelijke realisatie. Als tweede zien we ook graag meer
(inhoudelijke) gemeentelijke informatie, inclusief duiding, terug 
in de jaarrekening.
3) Binnen de jaarrekening nemen we kennis van het positieve 
financiële resultaat en stemmen in met de voorgestelde 
bestemming. Wel constateren wij dat de VRU al enige jaren op 
rij substantiële positieve financiële resultaten laat zien in de 
opeenvolgende jaarrekeningen. Dit roept de vraag op of VRU 
niet te voorzichtig begroot. Wij vragen u te onderzoeken of de 
VRU nog scherper kan begroten, zodat de jaarrekening minder 
afwijkingen zal vertonen.
4) We nemen kennis van de technische begrotingswijziging 
2017. Daarnaast nemen we met instemming kennis van de 
programmabegroting 2018. Met name het streven naar verdere 
vermindering van het aantal onwenselijke meldingen 
onderschrijven wij nadrukkelijk. We complimenteren u daarbij 
dat het de VRU lukt om over meerdere jaren de gemeentelijke 
bijdrage niet te laten groeien of zelfs te laten
dalen.

1) Wat betreft de maatregelen ten aanzien van de 
paraatheid verwijzen wij naar de reactie op de 
zienswijze van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

2) Het verbeteren van de kwaliteit van de 
toelichtingen in de jaarrekening  en het
voortdurend aanscherpen en bijstellen van de 
begroting zijn belangrijke doelstellingen van de 
doorontwikkeling van onze planning-en
controlcyclus. In 2017 wordt nog een technische 
begrotingswijziging opgesteld, zodat in de 
jaarrekening het aantal technische afwijkingen 
zoveel mogelijk wordt beperkt.
In de jaarstukken wordt VRU-breed gerapporteerd. 
Daarnaast ontvangen de gemeenten separaat een 
gemeentelijke rapportage met daarin de cijfers 
voor de betreffende gemeenten. 

3) Zie reactie Houten, 2e alinea.

4) De bijdragen blijven ondanks loon- en 
prijsaanpassing constant door de realisatie van de 
in 2016 ingezette bezuiniging (zie begroting, 
paragraaf 2.3.4). Daarnaast is de bijdrage verlaagd 
in verband met de BTW-compensatie voor 
gebouwgerelateerde kosten. Tegenover deze 
verlaging van de bijdrage staat echter ook dat de 
gemeenten achteraf geen BTW-compensatie meer 
ontvangen op basis van nacalculatie. Per saldo is 
dus geen sprake van ene voordeel voor de 
gemeenten (zie begroting, paragraaf 2.3.5).
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