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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Kadernota VRU 
2024.

Inleiding
Bijgaand treft u de kadernota 2024 aan van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). De kadernota 
2024 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 6 februari 2023. De 
uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de 
(ontwerp) begroting voor 2024.

Centrale vraag
Geeft de kadernota VRU 2024 aanleiding 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 financiële begroting.

Kader
 Wet Veiligheidsregio’s
 Gemeenschappelijke regeling VRU

Argumenten
De kadernota 2024 bevat alleen bijstellingen van het financieel kader die voor Woudenberg 
een flink hogere bijdrage tot gevolg heeft. Het gaat hier om bijstelling ijkpuntscores 
gemeentefonds, loon- en prijsaanpassingen en Brede doeluitkering Rampenbestrijding. De 
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kadernota bevat geen verhoging van de bijdrage voor nieuw beleid en incidentele kosten voor 
organisatieontwikkeling. In de financiële paragraaf wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Duurzaamheid en Inclusie
People: het levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg voor alle inwoners.
Profit: een kloppende financiële huishouding.

Maatschappelijke participatie
De adviezen van de Bestuurlijke Adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën van de VRU en 
de adviescommissie gemeentesecretarissen veiligheid zijn betrokken bij de voorliggende 
kadernota VRU 2024. Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur VRU van 7 november 
2022 is de Kadernota 2024 VRU besproken.
De kadernota VRU 2024 is voorbesproken met de accounthouders VRU vanuit de 
gemeenteraad. Zij kunnen zich vinden in het advies om geen zienswijze in te dienen.

Coronavirus
Niet van toepassing.

Beoogd resultaat (hoe)
Niet van toepassing.

Financiële consequenties                       op juistheid beoordeeld door Henk van den Hof

Er zijn afspraken gemaakt binnen de gemeenschappelijke regeling dat de ijkscores 
gemeentefonds leidend zijn.
De bijstelling ijkscores gemeentefonds zorgt voor een extra stijging in bijdrage aan de VRU. 
Voor Woudenberg betekent dit een extra bijdrage van € 34.000,-. Hoewel ook wij een nadeel 
gemeente zijn van het herverdelen van de gemeentefonds, zijn wij dit op de ijkscore veiligheid 
niet. Deze ijkscore is wel de basis van de berekening van de hoogte van de bijdragen die 
gemeenten doen aan de VRU. Zo is het nu dat de gemeente Utrecht een nadeel gemeente van 
de herverdeling is maar omdat ze dat ook op het ijkpunt veiligheid zijn minder gaan bijdragen 
aan de VRU. Hiermee halen zij een deel van hun nadeel terug. 
Bij de gemeente Woudenberg is dit dus niet het geval. Naast het nadeel van de herverdeling 
dragen wij ook nog extra bij aan de VRU, omdat de ijkpuntscore veiligheid hoger uit valt. Dit is 
conform de afspraken die gemaakt zijn binnen de gemeenschappelijke regeling.

De loon-, prijs- en cao aanpassingen bedragen samen € 58.000,- en zijn het gevolg van de 
huidige inflatie. Deze stijgingen zien we niet alleen bij de VRU, maar komen bij alle lopende 
overeenkomsten voor. 

De financiële mutaties voor Woudenberg zijn als volgt:
- Cao-loonaanpassing (2023):             € 2000,-
- Concessievergoeding (2023):            € 8000,-
- Bijstelling ijkscores gemeentefonds:  € 34.000,-
- Loon- en prijsaanpassingen:             € 56.000,-
Totaal                                             € 100.000,-

De financiele consequenties van de kadernota VRU 2024 worden verwerkt in de kadernota 
2024 en de begroting 2024 en verder van de gemeente Woudenberg.

Risico’s en ontwikkelingen
Er zijn een aantal risico’s en ontwikkelingen die (mogelijk en/of op termijn) een financieel effect
kunnen hebben op de begroting van de VRU. Het gaat om het volgende:
- bestuursagenda beleidsperiode 2024-2027;
- concessievergoeding openbaar meldsysteem;
- Omgevingswet;
- wijziging Wet veiligheidsregio;
- versterking Crisisbeheersing;
- taakdifferentiatie brandweer;
- gebiedsgerichte opkomsttijden;
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- proef verbeteren dekking Amersfoort;
- tweede loopbaanbeleid;
- cyberveiligheid;
- huisvesting.

Aanpak/uitvoering
De Veiligheidsregio Utrecht op de hoogte brengen van het besluit van de gemeenteraad.

Conclusie
Ondanks het feit dat Woudenberg een fors hogere bijdrage gaat betalen, geeft de kadernota 
2024 VRU geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. De hogere bijdrage is toe te rekenen
aan bijstellingen in het kader van onder andere loon- en prijsaanpassing die passend zijn bij de 
huidige economische ontwikkelingen. Tevens heeft een vooraf vastgestelde periodieke 
herijking van de gemeentelijke bijdragen plaatsgevonden die een hogere bijdrage tot gevolg 
heeft.

Communicatie
Niet van toepassing.

Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief kadernota VRU 2024;
2. Kadernota VRU 2024.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris burgemeester
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