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Geacht college,
Op 8 juli jl. heeft het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht de
jaarstukken 2018 en de begroting 2020/ geactualiseerde begroting 2019
vastgesteld . Hierbij bieden wij u , uit het oogpunt van duurzaamheid, de
genoemde stukken digitaal aan . De documenten zijn ook te downloaden via
www .vru .nl. Indien gewenst kunnen wij u papieren exemplaren toesturen .

Bijlagen

Tevens sturen wij u een overzicht van de ingebrachte zienswijzen van
gemeenten op de jaarstukken 2018 en debegroting 2020 /geactualiseerde
begroting 2019. De definitieve stukken zijn op enkele punten gewijzigd ten
opzichte van de versie die wij u eerder ter consultatie hebben aangeboden .
Hieronder lichten wij deze wijzigingen toe.
Jaarstukken 2018
In de jaarstukken 2018 is de goedkeurende accountantsverklaring van Deloitte
opgenomen . Deze was ten tijde van de ontwerpfase voorzien, maar nog niet
opgenomen. Verder zijn er in deze jaarstukken geen (technische) wijzigingen
doorgevoerd .
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Het algemeen bestuur heeft 8 juli jl. ingestemd met de instelling van de
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ontwikkel- en egalisatiereserve, alsmede metde daarbij behorende spelregels . www .vru .nl
Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen van de gemeenten is een
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aanpassing doorgevoerd in deze spelregels . Aanvankelijk was de reserve
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alleen bestemd voor incidentele kosten met betrekking tot onderwerpen uit
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het beleidsplan of investeringen die een efficiencyvoordeel opleveren.
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Voor een jaaroverzicht in vogelvlucht, breng ik graag de website
www .jaaroverzichtvru . nl onder uw aandacht.
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Op verzoek van een aantal gemeenten is dit doel verruimd en kan de reserve
ook worden ingezet om andere incidentele financiële effecten als gevolg van
exogene ontwikkelen op te vangen . De reserve draagt zo bij aan financiële
stabiliteit in de begroting van de VRU en voorkomtzoveelmogelijk dat een
incidentele extra bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd .
Begroting 2020 / geactualiseerde begroting 2019
In de begroting 2019 was een incidentele bijdrage van € 0, 98 miljoen
opgenomen voor het uitvoeren van een experimentmet mobiele eenheden om
de paraatheid van de brandweer te verbeteren . In de voorbereidingen op het
experiment zijn de paraatheidsknelpunten nader geanalyseerd . Hieruit zijn
alternatieven gebleken die de paraatheid naar verwachting effectiever kunnen
ondersteunen . Aan de hand van een businesscase is besloten om een aantal
'procftuinen 'in te richten om de mogelijkheden verder te verkennen om de
paraatheid in de toekomst te kunnen blijven borgen . De kosten die gemoeid
zijn met de proeftuinen zijn beperkt van omvang en worden in 2019
uitgevoerd binnen de bestaande begroting. De incidentele bijdrage van € 0 ,98
miljoen voor het experimentmet de mobiele brandweereenheden is bij de
actualisatie van de begroting 2019 in mindering gebracht op de gemeentelijke
bijdrage voor 2019.
Daarnaast is een aantal saldo-neutrale wijzigingen van technische aard
doorgevoerd op basis van demeest recente prognoses. Hierdoor is een tweede
begrotingswijziging dit najaar naar verwachting nietmeer nodig . De
wijzigingen hebben geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
hebben geïnformeerd ,
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