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1 Inleiding
1.1

Inhoud en opbouw notitie
In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de ontwerpbegroting
2020 tevens geactualiseerde begroting 2019 VRU opgenomen.
In paragraaf 1.3 is een samenvatting opgenomen van de strekkingen van de
zienswijzen. In hoofdstuk 2 zijn de zienswijzen opgenomen.

1.2

Ontvangen reacties
Inmiddels hebben 22 gemeenten een definitieve zienswijze bij de VRU
ingediend.

Gemeente
Amersfoort
Baarn
Bunnik
Bunschoten
De Bilt
De Ronde Venen
Eemnes
Houten
IJsselstein
Leusden
Lopik
Montfoort
Nieuwegein
Oudewater
Renswoude
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Veenendaal
Vijfheerenlanden
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg
Zeist
Totaal

Status zienswijze
Concept
Definitief
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

22
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1.3

Samenvatting strekking zienswijzen

Ontwerpbegroting 2020/actualisatie 2019
Strekking zienswijze

Steun /
geen
zienswijze

Verzoek om Gedeeltelijke
nadere
steun /
actie/
verzoek om
informatie aanpassing Geen steun

15

5

6

26

Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassingen betreft:


Dekking hogere kosten AED-taak en lagere opbrengst rijksbijdrage
door overdracht beheer meldkamer uit het rekeningresultaat 2018 /
ontwikkel- en egalisatiereserve (3 gemeenten).



Dekking van de incidentele kosten in 2020 voor harmonisering van
arbeidsvoorwaarden en de invoering van de WNRA uit het
rekeningresultaat 2018 / ontwikkel- en egalisatiereserve (1
gemeenten)



Het verzoek om de bijdrage voor de hogere kosten voor de AED-taak
als incidenteel aan te merken voor de jaren 2020 en 2021 in plaats
van structureel (1 gemeente).



Inzicht in de uitwerking van de systematiek ‘de gebruiker betaalt’ voor
de hogere kosten met betrekking tot de adviesaanvragen bouw
voordat ingestemd kan worden met het voorstel om deze kosten te
verrekenen via het individueel gemeentelijk pluspakket (1 gemeente).

Verzoek om nadere actie of informatie betreft:


Voorkomen van extra kosten voor de gemeenten als gevolg van de
samenvoeging van de drie meldkamers in Midden-Nederland (1
gemeente).



Onderzoeken of er een oplossing gevonden kan worden voor de
mutaties in de gemeentelijke bijdrage van Baarn als gevolg van het
per jaar wisselende aantal kernen in de gemeentemaatstaven (1
gemeente).



Nadrukkelijker rapporteren over efficiency en besparingsmaatregelen
als onderdeel van de bedrijfsvoering van de VRU (1 gemeente).



Het opstellen van een overzicht van de financiële effecten van de
WNRA zodra deze bekend zijn (2 gemeente).



Totaal
aantal

Verzoek om scherper te sturen op de financiële effecten van exogene
factoren, zoals de loon- en prijsaanpassing, en deze in te calculeren (1
gemeente).
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2 Zienswijzen
Amersfoort:

De gemeenteraad van Amersfoort heeft op 28 mei
2019 besloten geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2020/geactualiseerde begroting
2019 VRU.

Baarn:

Actualisatie begroting 2019 VRU
Er worden geen zienswijzen ingediend.
Ontwerp-begroting 2020 VRU
De volgende zienswijzen worden ingediend:


Wij vragen u de toezegging gestand te doen
dat de samenvoeging van de drie meldkamers
in Midden-Nederland niet tot extra kosten voor
de gemeenten leidt, ook niet als het beheer
door de Politie wordt overgenomen.



Wij vragen u te bezien of er een oplossing
getroffen kan worden met betrekking tot de
kernenproblematiek die de laatste járen
specifiek voor Baarn geldt, waardoor zowel de
VRU als de gemeente minder afhankelijk
worden van wijzigingen.→ verzoek om nadere
actie/informatie

Bunnik:

De gemeente Bunnik is tevreden met het feit dat de
ontwerpbegroting 2020 beleidsarm is ingestoken;
Structurele kosten die voorvloeien uit nieuwe beleid
moeten worden gedekt uit besparingen en het
heroverwegen van bestaand beleid;
De gemeente Bunnik stemt, zoals eerder reeds
verwoord in de zienswijze op de kadernota, niet in met
het instellen van een ontwikkel- en egalisatiereserve.
Een dergelijke reserve draagt niet bij aan de gewenste
transparantie van een gemeenschappelijke regeling.
Derhalve wordt u verzocht het positieve resultaat deels
terug te storten aan de deelnemende gemeenten en
het overige deel in te zetten voor de dekking van de
inzet van de brandweer voor de AED taak als first
responder met een totale kostenpost van € 213.000,-
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in 2020 en tevens te gebruiken voor het negatieve
resultaat van het overgaan van de meldkamer van
€ 193.000,-.
Conclusie: wij stemmen, onder vermelding van
genoemde zienswijze, met de ontwerpbegroting 2020
en jaarrekening 2018 van Veiligheidsregio Utrecht in
→ Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassing
Bunschoten:

Geen zienswijze

De Bilt:

… Onder voorbehoud van het raadsbesluit met
betrekking tot de Voorjaarsnota 2019 (28 mei 2019) en
de Kadernota 2020 (20 juni 2019) maken wij geen
opmerkingen kenbaar ten aanzien van de
geactualiseerde Begroting 2019 en de ontwerp
Begroting 2020 aangezien de stijgingen met name
veroorzaakt worden door loon- en prijsaanpassingen.

De Ronde Venen:

Geen zienswijze

Eemnes:

Geen zienswijze

Houten:

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht
heeft ons de ontwerp jaarstukken 2018, 1e wijziging
programmabegroting 2019 en de ontwerp
programmabegroting 20209 toegestuurd om de
mogelijkheid te bieden hierop een zienswijze te geven.
….
In de ontwerp begroting 2020 en geactualiseerde
begroting 2019 worden keurig de loon- een
prijsaanpassingen, zoals die opgetreden zijn
doorgerekend op basis van de geldende cao en
vastgestelde premies en stijging van de prijzen en dat
leidt dan tot een calculeerbare begrotingsstijging. Zo
gebeurt dat ook met andere interne en externe
factoren. Het is eigenlijk een soort automatisme. Op
pag. 9 stelt u dat ‘sinds de regionalisering in 2010 tot
en met 2018 ruim 20% bezuinigd is op de
gemeentelijke bijdrage aan de VRU. In de begroting
van 2018 is de laatste tranche van de structurele
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bezuiniging verwerkt’. Complimenten voor dit
resultaat! Vervolgens staat daar vermeld: ‘In de
voorliggende begroting, inclusief de geactualiseerde
begroting van 2019 zijn geen nieuwe bezuinigingen
opgenomen’.
Wij vinden dat nadenken en op zoek gaan naar
efficiency en besparingen continu een belangrijk
onderdeel moet blijven van de bedrijfsvoering en meer
nadrukkelijk ook in de rapportages afzonderlijk
specifiek aandacht zouden moeten krijgen, net zoals
die er is voor de andere exogene en endogene
ontwikkelingen. → verzoek om nadere actie/informatie
IJsselstein:

Geen zienswijze

Leusden:

In uw brief van 2 april 2019 biedt u de raad van
Leusden de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen op de …, ontwerp begroting 2020/
geactualiseerde begroting 2019 van VRU. De raad heeft
in zijn vergadering van 6 juni 2019 geen zienswijze
ingediend en ingestemd met de … ontwerp begroting
2020/geactualiseerde begroting 2019.

Lopik:

Geen zienswijze

Montfoort:

Kennis te nemen van de Ontwerp Jaarstukken 2018,
Ontwerp-begroting 2020/geactualiseerde begroting
2019.
Kennis te nemen van de reactie op de zienswijze van
de gemeente Montfoort op de kadernota 2020 (zie
onder ‘verwerking kadernota 2020 in ontwerpbegroting 2020').
Geen zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur
van de Veiligheidsregio Utrecht op de:
a. Ontwerp Jaarstukken 2018,
b. Ontwerp begroting 2020/ geactualiseerde begroting
2019 Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Nieuwegein:

Geen zienswijze
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Oudewater:

De begrotingswijziging van 2019 is grotendeels
technisch van aard. De financiële wijzigingen zijn het
gevolg van loon- en prijsindexaties, waar de
Veiligheidsregio geen invloed op heeft. Met betrekking
tot de begrotingswijziging van 2019 kan de gemeente
instemmen.
Voor de begroting 2020 spreekt de gemeente haar
waardering uit voor het feit dat deze beleidsarm is
opgesteld, met daarbij het voornemen om geen
aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid en
organisatieontwikkelingen. De gemeente is zeer positief
over het besluit om de inzet van AED-uitrukken te
continueren tot 2021 zodat deze vorm van
hulpverlening gewaarborgd blijft. Op deze manier kan
tevens een beter beeld gevormd worden van de impact
van dit type uitrukken op het (vaak vrijwillige)
brandweerpersoneel heeft. Ook is de gemeente zich
bewust van het feit dat het dossier rondom de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren voor de
Veiligheidsregio complex is. Aandacht wordt gevraagd
voor een helder overzicht van de financiële effecten
zodra deze bekend zijn.
→ verzoek om nadere actie/informatie
Voor het overige kan de gemeente instemmen met de
begroting 2020 zoals deze is aangeboden.

Renswoude:

De gemeente Renswoude heeft met belangstelling
kennisgenomen van de financiële stukken die u
heeft aangeboden.
… Tevens de vraag aan de VRU of het positieve
resultaat in 2018 conform de inrichting van de
gewenste ontwikkel en egalisatiereserve direct in 2020
ingezet kan worden om incidentele tegenvallers op te
vangen. Mede gezien het doel waar de ontwikkel- en
egalisatiereserve vanaf 2020 voor wordt gevormd.
Het voorstel is om het positieve resultaat o.a. in te
zetten voor:


De dekking van de inzet van de brandweer voor de
AED taak als first responder met een totale
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kostenpost van € 213.000,- in 2020 en;


Tevens te gebruiken voor de uitname door het Rijk
in het kader van de overgang van het
beheer van de meldkamer van €193.000,-.

Dit is in totaal € 406.000,- van het resultaat als inzet
voor de concept begroting van 2020 die voorligt
en kan tevens ook het geval zijn voor de actualisatie
van 2019. Dan zou er nog steeds € 560.000,beschikbaar zijn van het positieve resultaat om toe te
voegen aan de reserve mits dit conform wordt
besloten of anders normaliter gezien wordt
teruggestort aan de gemeenten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28
mei 2019.
→ Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassing
Rhenen:

Rhenen heeft met belangstelling kennis genomen van
de ontwerpbegroting 2020 –geactualiseerde begroting
2019 ... Wij complimenteren de VRU met een
overzichtelijke, complete begroting.
De stijging van de gemeentelijke bijdrage is als gevolg
van een aantal exogene ontwikkelingen verklaarbaar.
Wel plaatsen wij een kanttekening bij de extra bijdrage
voor de WNRA, die nu wordt doorbelast aan de
gemeenten. Op basis van het resultaat van de
jaarrekening en de reservepositie van de VRU wil de
gemeente Rhenen graag zien dat de VRU de kosten
van C 490k voor de WNRA in 2020 dekt uit het
jaarrekening resultaat van 2018. Het gaat hier immers
om incidentele kosten. Daarnaast zijn wij van mening
dat dergelijke kosten onderdeel uitmaken van de
reguliere bedrijfsvoeringskosten en derhalve niet
doorbelast mogen worden aan de gemeenten.
→ Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassing

Soest:

De gemeenteraad heeft geen verdere aanvullingen of
opmerkingen.

Stichtse Vecht:

Op 2 april jl. heeft u onze gemeenteraad diverse
financiële stukken toegezonden en verzocht om een
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zienswijze. In de commissievergadering Bestuur en
Financiën van 14 mei jl. heeft de commissie dit aan de
orde gesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad deze
definitieve zienswijze in haar vergadering op 3 juni jl.
vastgesteld.
De diverse stukken zijn duidelijk en voldoende
onderbouwd. Wij hebben geen verdere inhoudelijke
opmerkingen.
Utrecht:

Wij willen u vragen om de kosten van de AED-taak in
de begroting 2020 op te nemen als incidenteel. Het
algemeen bestuur van de VRU heeft besloten dat deze
taak in ieder geval tot 2021 wordt voortgezet. Zolang
er geen besluit ligt tot structurele uitvoering van deze
taak door de brandweer, achten wij het meer passend
dat deze kosten niet structureel in de begroting worden
opgenomen. → Gedeeltelijke steun / verzoek om
aanpassing

Utrechtse Heuvelrug:

Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling
kennisgenomen van de financiële stukken die u heeft
aangeboden. Deze zien er zoals we inmiddels gewend
zijn van de VRU prima uit en zijn ook goed te volgen
wat betreft de bijdrage die we als gemeente moeten
doen voor 2019 en hoe deze erin de komende jaren uit
gaat zien. In de eerdere zienswijze op de kadernota
VRU 2020 hadden we opmerkingen geplaatst over het
volgen van de meerjarenraming t.o.v. de begroting/
kadernota die voorlag, de kosten voor de invoering van
de WNRA, wet banenafspraak en de invoering van de
omgevingswet en onze ambitie op het gebied van
duurzaamheid. Op deze punten zijn we tevreden over
de wijze waarop u dit hebt opgepakt.
… Tevens de vraag aan de VRU of het positieve
resultaat in 2018 conform de inrichting van de
gewenste ontwikkel en egalisatiereserve direct in 2020
ingezet kan worden om incidentele tegenvallers op te
vangen. Mede gezien het doel waar de ontwikkel- en
egalisatiereserve vanaf 2020 voor wordt gevormd.
Het voorstel is om het positieve resultaat o.a. in te
zetten voor:
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De dekking van de inzet van de brandweer voor de
AED taak als first responder met een totale
kostenpost van € 213.000,- in 2020 en;



Tevens te gebruiken voor de uitname door het Rijk
in het kader van de overgang van het beheer van
de meldkamer van € 193.000,-.

Dit is in totaal € 406.000,- van het resultaat als inzet
voor de concept begroting van 2020 die voorligt en kan
tevens ook het geval zijn voor de actualisatie van
2019. Dan zou er nog steeds € 560.000 beschikbaar
zijn van het positieve resultaat om toe te voegen aan
de reserve mits dit conform wordt besloten of anders
normaliter gezien wordt teruggestort aan de
gemeenten.
→ Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassing
Veenendaal:

In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020geactualiseerde begroting 2019 … en hierop geen
zienswijze kenbaar te maken of nadere
toelichting te vragen aan de Veiligheidsregio Utrecht.

Vijfheerenlanden:

Geen zienswijze

Wijk bij Duurstede:

Het gemeentebestuur heeft in een eerder stadium
kennis genomen van de Kadernota 2020 en hier
zienswijze op gegeven. We zien ons nu bij de
ontwerpbegroting 2020 geconfronteerd met financiële
nadelen die binnen de eigen begroting moeten worden
opgevangen. Hoewel de raad begrip heeft voor de
stijging als gevolg van exogene factoren, zoals
bijvoorbeeld loon- en prijsaanpassingen, roepen we de
Veiligheidsregio Utrecht om scherper te sturen op
dergelijke steeds terugkerende financiële
ontwikkelingen en deze in te calculeren.
→ verzoek om nadere actie/informatie

Woerden:

De begrotingswijziging van 2019 is grotendeels
technisch van aard. De financiële wijzigingen zijn het
gevolg van loon- en prijsindexaties, waar de
Veiligheidsregio geen invloed op heeft. Met betrekking
tot de begrotingswijziging van 2019 kan de gemeente
instemmen.
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Voor de begroting 2020 spreekt de gemeente haar
waardering uit voor het feit dat deze beleidsarm is
opgesteld, met daarbij het voornemen om geen
aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid en
organisatieontwikkelingen. De gemeente is zeer positief
over het besluit om de inzet van AED-uitrukken te
continueren tot 2021 zodat deze vorm van
hulpverlening gewaarborgd blijft. Op deze manier kan
tevens een beter beeld gevormd worden van de impact
van dit type uitrukken op het (vaak vrijwillige)
brandweerpersoneel heeft. Ook is de gemeente zich
bewust van het feit dat het dossier rondom de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren voor de
Veiligheidsregio complex is. Aandacht wordt gevraagd
voor een helder overzicht van de financiële effecten
zodra deze bekend zijn.
→ verzoek om nadere actie/informatie
Voor het overige kan de gemeente instemmen met de
begroting 2020 zoals deze is aangeboden.
Woudenberg:

In onze zienswijze over de kadernota 2020 hebben wij
gevraagd om inzichtelijk te maken wat de
consequenties zijn van het voorstel "systematiek de
gebruiker betaalt" voor de adviesaanvragen bouw.
Hoeveel aanvragen vallen wel binnen de
gemeenschappelijke regeling? Wat is het bedrag wat er
extra per aanvraag wordt betaald? Dit is niet verwerkt
in de ontwerp begroting 2020/1e wijziging begroting
2019. Hierdoor kunnen wij vooralsnog niet instemmen
met het genoemde voorstel.
Wegens het feit dat de beantwoording van uw verzoek
nog moet worden behandeld in de raadscommissie van
25 juni 2019 is het bovenstaande onder voorbehoud.
→ Gedeeltelijke steun / verzoek om aanpassing
[toelichting met betrekking tot financiële effecten met
betrekking tot de toename van adviesaanvragen bouw]

Zeist:

Zeist heeft met genoegen kennisgenomen van de
heldere stukken die u ons gezonden heeft. Zeist hecht
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aan de door de VRU uitgesproken ambitie om nieuwe
ontwikkelingen binnen de huidige kaders op te pakken.
De stukken geven Zeist geen aanleiding om in het
kader van de zienswijze inhoudelijke bezwaren te
berde te brengen.
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