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Ontwerp jaarstukken VRU 2016 

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 ontwerp jaarstukken 2016; 

2. Akkoord gaan met de bijgevoegde brief. 
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Inleiding 
Bijgaand treft u de Ontwerp Jaarstukken 2016 aan van de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU). De Ontwerp Jaarstukken 2016 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden 
aan de gemeenteraden. De gemeenteraad kan bij het dagelijks bestuur haar zienswijzen 
kenbaar maken of nadere toelichting vragen ten aanzien van de Ontwerp Jaarstukken 
2016. De zienswijzen worden betrokken bij het vaststellen van de jaarstukken door het 
algemeen bestuur van de VRU op 3 juli 2017. 

Centrale vraag 
Geeft de ontwerp jaarstukken 2015 aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om 
nadere toelichting te vragen? 

Beoogd resultaat (wat ) 
In de voorliggende jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd 
over het jaar 2016. 

Kader 
Wet Veiligheidsregio's 
Gemeenschappelijke regeling VRU 

Argumenten 
In de voorliggende jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd 
over het jaar 2016. Het bestuur stelt voor om het positieve resultaat over 2016 van 
€ 1,746 miljoen in te zetten voor het vormen van enkele noodzakelijke reserves: 

Dotatie Egalisatiereserve kapitaallasten € 428.000 
Reservering t.b.v. opvangen verlaging op BDuR 2017 € 371.000 
Teruggaaf aan gemeenten € 946.972 
Totaal € 1.745.972 

Per begrotingsprogramma is gerapporteerd en verantwoording afgelegd op de productie, 
de meest relevante facts & figures en de prestaties. Wat wel opvalt is dat er diversiteit 
zit in de uitwerking van de beleidsmatige verantwoording, waardoor het niet altijd even 
plezierig is om te lezen. Daarnaast zijn er in sommige programma's zijn een er 
duidelijke verschillen tussen de planning en de daadwerkelijk realisatie (bijvoorbeeld 
blz. 11 , 16 en 24), Deze verschillen worden niet toegelicht en beargumenteerd 
(bijvoorbeeld te weinig capaciteit, her-prioritering, e t c ) . Dit geeft echter geen 
aanleiding om nadere vragen te stellen, maar het verzoek neer te leggen om bij de 
volgende stukken hiermee rekening te houden. Bij de behandeling van deze stukken 
tijdens de AB-vergadering wordt hier aandacht voor gevraagd. 

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 zijn de 
bijgevoegde jaarstukken 2016 besproken en ter goedkeuring doorgestuurd aan de 
gemeenteraden. 

Beoogd resultaat (hoe) 
Via de gemeentelijke rapportages laat de VRU zien waar zij gemeentelijk staan op het 
gebied producten, diensten en indicatoren. Daarnaast leggen zij verantwoording af via 
het jaarverslag, waarin de VRU rapporteert over regionale producten, diensten en 
indicatoren. 
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Financiële consequenties 
De 2de wijziging programmabegroting VRU 2016 gaf een financieel nadeel aan van € 
11.309 voor de gemeente Woudenberg. Dit kwam door de cao wijziging en de 
verwerking van de crisisbeheersing 2.0. Het financieel nadeel en de toelichting hierop is 
meegenomen in de gemeentelijke jaarrekening over 2016. De jaarrekening 2016 VRU 
laat een positief resultaat zien. Een deel van het positieve resultaat wordt evenredig 
verdeeld onder de deelnemende gemeenten. Hierdoor is het financieel nadeel 
teruggebracht naar een bedrag van € 2.180,-. 

Uitgaven Afwijking 
t.o.v. 
begroting 
(€) 

Programma/ 
Product 

Incidenteel/ 
Structureel 

Rapporteren 
aan raad 
d.m.v. 

€ 
640.708* 

€ 638.528 3. Veiligheid Incidenteel Informeren 

* Dit is inciusief het bedrag van € 2.708,- voor de Meidkamer Ambulancezorg (MKA). 

De dekking komt uit: Overschrlldlno/onderschrildinQ van het budget. 
De kosten overschrijdt het budget met een bedrag van € 2.180.-. 

Incidenteel 

De extra uitgaven zijn incidenteel. 

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 jaarstukken 2016 als de ontwerp programmabegroting 2018/ ls te 
wijziging programmabegroting 2017 (zie Verseonnummer 185470). 
Conclusie 
De jaarstukken 2016 geeft geen aanleiding om zienswijzen kenbaar te maken of om 
nadere toelichting te vragen. 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

Bijlage(n) 
• Aanbiedingsbrief; 
• Ontwerp Jaarstukken 2016 
• Samenvattend overzicht Staat van de Rampenbestrijding 
• Infographic Brandweer regiokaart 
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Dagelijks bestuur 
Concerncontroller 
Postbus 3154 
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Verzonden op : 
Ons kenmerk : 
Con tac tpersoon : 
A fde l i ng : 
Uw br ie f v a n : 
Met kenmerk : 
B i j l age (n ) : 
O n d e r w e r p : 

184791 
Mevrouw K. Hendriks 
Beleid en Ontwikkeling 
31 maart 2017 

n.v.t. 
Ontwerp jaarstukken 2016 en de ontwerp programmabegroting 2 0 1 8 / l s t e wijziging 
programmabegroting 2017 

Geachte dagelijks bestuur, 

Op 31 maart j l . hebben wij uw brief ontvangen betreffende de ontwerp jaarstukken 
2016 en de ontwerp programmabegroting 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 


