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Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.

in te stemmen met het, op verzoek van alle gemeenten per 1 januari 2021 afsluiten van een
(inter)regionaal convenant met het Rode Kruis in het kader van gemeentelijke opvang en
verzorging;

2.

het afsluiten van het convenant met het Rode Kruis derhalve aan te merken als collectieve,
niet-wettelijke taak;

3.

de kosten derhalve structureel te verwerken in de geactualiseerde begroting 2020 en verder,
verbonden aan het gemeentelijke basistakenpakket, hetgeen leidt tot een verhoging van de
gemeentelijke bijdrage.

Toelichting
Het Rode Kruis heeft aangegeven ondersteuning te kunnen geven bij onder andere het proces
Publieke Zorg. Vanuit het ROCU is de wens uitgesproken te komen tot een regionaal convenant in
plaats van de huidige lokale convenanten.
Het afsluiten van een convenant met het Rode Kruis binnen het proces Publieke Zorg is geen taak
van de VRU op grond van de wet en de Gemeenschappelijke regeling VRU. Daarom stemt
normaliter elke gemeente individueel in met het afsluiten van het convenant, en tekent daarna elke
gemeente individueel het gezamenlijke convenant.
Gelet op de complexiteit van deze werkwijze, de geringe kosten voor gemeenten, maar
daartegenover, inhoudelijk gezien, de grote meerwaarde van een regionaal convenant, is de
coördinerend functionaris geconsulteerd voor een oplossing. Het voorstel was om een regionaal
convenant te laten sluiten ter ondersteuning van de gemeenten op het uitvoeren van het proces
Publieke Zorg. Dit vindt plaats op basis van een besluit van het algemeen bestuur waarin het
aangaan van dit convenant wordt aangemerkt als niet-wettelijke basistaak. Na unaniem positief
advies vanuit het ROCU is dit voorgelegd aan de bestuurlijke adviescommissie AGV. Deze heeft in
haar vergadering van 18 juli 2019 besloten het dagelijks bestuur te adviseren om met het Rode
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Kruis een regionaal convenant te sluiten in het kader van opvang en verzorging voor het
gemeentelijke proces Publieke Zorg.
Voordeel van deze werkwijze is dat de kans groter is dat er een eenduidig regionaal convenant
wordt afgesloten én dat de financiële bijdrage voor het convenant door het Rode Kruis niet meer
per gemeente gefactureerd hoeft te worden. Bovendien heeft dit positief invloed op de
interregionale samenwerking.
Dat betekent dat, indien het algemeen bestuur hiermee instemt, de VRU een convenant aangaat
met het Rode Kruis voor de hele Veiligheidsregio Utrecht, ten gunste van alle 26 gemeenten van
de Veiligheidsregio Utrecht.

Financiële consequenties
De kosten bedragen circa € 32.000,-. Deze worden als onderdeel van het gezamenlijk
basistakenpakket via de verdeelsleutel omgeslagen. Dit is in principe saldoneutraal voor
gemeenten, omdat de kosten voor de individuele convenanten komen te vervallen.

Verdere behandeling
Wanneer het AB akkoord gaat, zal de VRU het convenant aangaan en zal ook het takenoverzicht
(onderdeel beleidsplan) op basis hiervan worden bijgewerkt.
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