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Geachte heer Van ‘t Hoog,
 
Op 15 april 2021 hebben wij uw brief ontvangen over de diverse financiele stukken van 
de  Veiligheidsregio  Utrecht,  waarin  de  mogelijkheid  wordt  geboden  om  zienswijzen 
kenbaar  te  maken of  nadere toelichting te vragen aan het dagelijks bestuur  van de 
Veiligheidsregio Utrecht.
De gemeente Woudenberg heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om 
zienswijzen kenbaar te maken.

Allereerst  willen  wij  de  Veiligheidsregio  Utrecht  bedanken  voor  de  overzichtelijke  en 
heldere diverse financiele stukken. 

Zoals wij in de zienswijze over de kadernota 2022 hebben aangegeven, stemmen wij 
niet  in  met  het  instellen van een OMS-fonds  uit  het  positief  resultaat  2020 van 2,1 
miljoen om op deze manier het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren.
Wij vinden dat het positief resultaat van 2020 naar rato aan de deelnemende gemeenten 
moet worden teruggegeven. Daarnaast vinden wij dat er een structurele oplossing moet 
gevonden  om  het  wegvallen  van  de  concessievergoeding  op  te  vangen  binnen  de 
huidige begroting door bijvoorbeeld te bezuinigen, her-prioriteren of door efficiency. Ook 
constateren wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de afgelopen jaren de jaarrekening altijd 
positief heeft afgesloten. 

Als  in  meerderheid  wordt  besloten  om  het  positief  resultaat  in  te  zetten  voor  het 
instellen  van  een  OMS-fonds  om  het  wegvallen  van  de  concessievergoeding  te 
compenseren, verwachten wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de komende twee jaar op 
zoek  gaat  naar  bezuinigingen  binnen de begroting,  zodat  in  2023 de gemeentelijke 
bijdragen niet gaan stijgen. Wij willen op de hoogte worden gehouden van het proces en 
de mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Indien er fundamentele besluiten moeten worden 
genomen, verzoeken wij u de gemeente vroegtijdig te betrekken.

Graag ontvangen wij vanaf heden een inhoudelijke reactie op de ingediende zienswijzen, 
zodat wij die kunnen betrekken in de besluitvorming.
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Als laatste stemmen wij in met de geactualiseerde begroting van het jaar 2021.

Wegens het feit dat de diverse financiele stukken en de concept zienswijze nog moet 
worden behandeld in de raadsvergadering van 1 juli 2021 is het bovenstaande onder 
voorbehoud.   

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Woudenberg

W.J. van Mourik                                               T. Cnossen
Loco-secretaris   Burgemeester


