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Inleiding
Bijgaand treft u de kadernota 2021 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De
kadernota 2021 wordt door het bestuur van de VRU toegezonden aan de
gemeenteraden. De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of
nadere toelichting. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het
algemeen bestuur op 10 februari 2020. De uitkomsten van deze bespreking worden
vervoigens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2021.
Centrale vraag
Geeft de kadernota 2021 VRU aanieiding om de gemeenteraad van Woudenberg te
adviseren om een zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de VRU?

Beoogd resultaat (wat)
Een kloppende en een gezonde financiele begroting.
Kader
• Wet Veiligheidsregio's
• Gemeenschappelijke regeling VRU

Argumenten
De kadernota 2021 bevat alleen bijstellingen van het financieel kader. Het gaat hier om
loon- en prijsaanpassingen en de lasten voor het FLO-overgangsrecht. De kadernota
bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid.
Duurzaamheid en Inclusie
People: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle
inwoners.
Profit: een kloppende financiele huishouding.
Maatschappelijke participatie
De kadernota 2021 VRU is besproken in het BAG, in het gemeentesecretarissenoverieg
en een overleg met (financiele) gemeenteambtenaren. Naar aanieiding van deze
overleggen is de kadernota op enkele punten aangepast dan wel aangescherpt.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 11 november 2019 is
kadernota 2021 VRU besproken.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing.

Financiele consequenties
In de meerjarenraming in de begroting van 2020 was de bijdrage van de gemeente
Woudenberg vastgesteld op € 681.000,- voor het jaar 2021. In de kadernota 2021 stijgt
de bijdrage naar € 720.000,-. Dit is een negatief resultaat van € 39.000,-. De stijging
wordt veroorzaakt door de loon- en prijsaanpassing en de bijstelling van de
meerjarenraming van de lasten FLO-overgangsrecht als gevolg van landelijke besluiten.
FLO-lasten wordt € 3.000.000 structureel. De extra kosten in 2020 en 2021 zijn
incidenteel. Er is besloten om versneld te sparen. Dat is goedkoper op langere termijn.
Momenteel wordt een meerjarenbegroting opgesteld. Deze wordt door extern bureau
nog gevalideerd.
Financiele risico's
De huidige arbeidsvoorwaarden van vrijwilligers zijn in strijd met de Europese
wet- en regelgeving. Momenteel wordt er gekeken naar een oplossing. Dit is een
landelijke opdracht. Deze wordt medio januari 2020 verwacht. Daarna zijn de financiele
consequenties bekend.
Daling van het aantal OMS-aansluitingen. De Veiligheidsregio ontvangt een bijdrage
voor de OMS-aansluitingen. Door de wijziging van de Bouwbesluit 2012 zijn aantal
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aansluitingen aanzienlijk gedaald. Dit levert een financieel nadeel op. Momenteel wordt
deze geschat op € 800.000,-. Daarnaast is de vraag wat de wettelijke grondslag is voor
het innen van deze vergoedingen. Enkele veiligheidsregio's hebben dit reeds afgeschaft.
Aanpak/uitvoering
De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad.

Conclusie
De kadernota 2021 VRU geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief kadernota 2021 VRU;
2. Kadernota 2021 VRU.

