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Ontwerp programmabegroting 2018/ ls te wijziging programmabegroting 2017 

1. De gemeenteraad adviseren om geen van zienswijzen in te dienen of het 
vragen van nadere toelichting aan het bestuur van de Veiligheidsregio 
Utrecht ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e 

wijziging programmabegroting 2017; 
2. Akkoord gaan met de bijgevoegde brief. 
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Ontwerp programmabegroting 2018/ ls te wijziging blad 2 van 3 
programmabegroting 2017 

Inleiding 
Bijgaand treft u de Ontwerp Programmabegroting 2018, tevens l e wijziging 
programmabegroting 2017 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Deze is door het 
bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met de mogelijkheid hierover aan het 
dagelijks bestuur uw zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. 
De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de ontwerp 1ste wijziging 
programmabegroting 2017 en de ontwerp programmabegroting 2018 door het 
algemeen bestuur van de VRU op 3 jul i 2017. 

Centrale vraag 
Geeft de Ontwerp Programmabegroting 2018/ lste wijziging programmabegroting 2017 
aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen? 

Beoogd resultaat (wat ) 
Een Ontwerp Programmabegroting 2018 /1 5 ' 6 wijziging programmabegroting 2017, 
waarin de beoogde resultaten met bijbehorende financiële middelen staan beschreven. 

Kader 
Wet Veiligheidsregio's 
Gemeenschappelijke regeling VRU 

Argumenten 
Begroting volgt de kadernota 2018 
Het algemeen bestuur heeft op 13 februari j l . ingestemd met geformuleerde reacties op 
de ingebrachte zienswijzen op de Kadernota 2018. Voorliggende 
ontwerpprogrammabegroting 2018/ le wijziging begroting 2017 is binnen die kaders 
uitgewerkt. 

Daling qemeenteliike bijdrage 
In 2018 boekt de VRU de laatste tranche in van de structurele taakstelling voor de VRU 
waartoe het algemeen bestuur in 2013 besloot. Hiermee heeft de VRU sinds 2013 
structureel € 5.335K, zijnde 8% van de gemeentelijke bijdrage, bezuinigd. Wanneer we 
hierbij de totale bezuinigingen sinds de start van de VRU bezien, komen we op een 
totale bezuiniging op de gemeentelijke bedragen van 2 1 % . 

Daarnaast verlaagt de VRU de gemeentelijke bijdrage met € 450K. Hiermee wordt 
vooraf een BTW compensatie verrekend, die tot op heden achteraf (op basis van 
nacalculatie) aan de gemeenten werd betaald. Gemeenten gaan minder aan de VRU 
betalen, maar ontvangen achteraf ook geen BTW compensatie meer. Per saldo is deze 
wijziging voor zowel de gemeenten als de VRU saldoneutraal. De wijziging zorgt ervoor 
dat de administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU aanzienlijk worden 
beperkt. Ook weten de gemeenten op deze manier tijdig wat zijn per saldo aan de VRU 
moeten betalen. 

Daarmee is de totale gemeentelijke bijdrage 2018 voor het gemeentelijk 
basistakenpakket is, ondanks de indexering, ruim € 0,7 min lager dan de bijdrage voor 
2017. 

Opbouw gemeentelijke bijdragen 2017 en verder 
De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de financieringssystematiek, zoals 
vastgesteld in het algemeen bestuur van 4 jul i 2014. 

Na de Kadernota zijn er enkele ontwikkelingen geweest die een financieel effect met 
zich mee brengen. Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van deze 
financiële ontwikkelingen (voor zover van toepassing) op de gemeentelijke bijdrage voor 
het basistakenpakket (GBTP). Een aantal ontwikkelingen heeft geen effect op de totale 
bijdrage voor het GBTP, maar leiden wel tot herverdeeleffecten tussen de gemeenten. 



Ontwerp programmabegroting 2018/ ls te wijziging blad 3 van 3 
programmabegroting 2017 

Duurzaamheid 
People: het levert een bijdrage aan een veilig Woudenberg. 
Profit: een kloppende en een gezonde financiële begroting. 

Draagvlak 
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 27 maart 2017 is de 
bijgevoegde Ontwerp Programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 
2017 besproken en ter goedkeuring doorgestuurd aan de gemeenteraden. 

Beoogd resultaat (hoe) 

Het voorstel draagt bij aan een sluitende programmabegroting. 

Financiële consequenties 
Voor de gemeente Woudenberg heeft de l s t e wijziging en de programmabegroting 2018 
financieel een negatief resultaat, zie onderstaande tabel. De wijziging van de bijdrage 
2017 wordt meegenomen in de zomernota. De andere financiële wijzigingen worden 
meegenomen in de meerjarenbegroting. 

2017 2018 2019 2020 
Bedrag in de begroting 2017 
Woudenberg 

€ 617,5k € 614k € 615k € 613k 

l s t e wijziging 
programmabegroting 2017 en 
programmabegroting 2018 VRU 

€ 632,2k* € 617,2k* € 620k* € 617k* 

Verschil € 14.700 € 3.200 € 5.000 € 4.000 
* afgerond naar boven 

Aanpak/uitvoering 
Nadat de gemeenteraad akkoord gaat met het niet indienen van zienswijzen dan wel 
geen nadere toelichting vragen, dan wordt de bijgevoegde brief verzonden. In de brief 
wordt aangegeven geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen 
over zowel de ontwerp programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 
2017 als de ontwerp jaarstukken 2016 (zie Verseonnummer 185461). 

Conclusie 
De Ontwerp Programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 2017 geeft 
geen aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

Bijlage(n) 
• Aanbiedingsbrief 
• Ontwerp Programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 2017 
• Reactienota zienswijzen kadernota 2018 
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Ontwerp jaarstukken 2016 en de ontwerp programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging 
program ma begroting 2017 

Geachte dagelijks bestuur, 

Op 31 maart j l . hebben wij uw brief ontvangen betreffende de ontwerp jaarstukken 
2016 en de ontwerp program ma begroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging programmabegroting 
2017, waarin de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen kenbaar te maken of 
nadere toelichting te vragen aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht. 

De gemeenteraad van de gemeente Woudenberg heeft in zijn vergadering van .... mei 
2017 besloten om in te stemmen met het bestemmingsvoorstel van het positieve 
resultaat van 2016 en geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te 
vragen. 

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

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

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

T. Cnossen 
Burgemeester 


