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Bijlagen

A.

Overzicht zienswijzen kadernota 2021 (nazending 7 februari 2020)

B.

Kadernota 2021 (incl. aanbiedingsbrief)

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen op de kadernota 2021;
2. te bespreken op welke wijze de zienswijzen moeten worden betrokken bij het opstellen van de
(ontwerp)begroting 2021.

Toelichting
De kadernota 2021 is op 11 november 2019 in het algemeen bestuur besproken. Op 21 november
2019 is de kadernota naar de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek om uiterlijk 6 februari
2020 hun zienswijze kenbaar te maken. Op 21 januari 2020 hebben wij van 19 gemeenten een
reactie ontvangen, waarvan 16 nog in concept.
Om de bespreking van de zienswijzen op de kadernota te faciliteren, worden de ontvangen
zienswijzen verwerkt in een overzicht. Vanwege de nog openstaande termijn voor aanleveren
zienswijzen en het beperkt aantal definitieve zienswijzen ontvangen door de VRU, wordt het actuele
overzicht op 7 februari door middel van een nazending aan u toegestuurd.
Tijdens de vergadering op 10 februari 2020 wordt een samenvatting van de zienswijzen
gepresenteerd. Daarnaast wordt een actueel overzicht van de definitieve zienswijzen ter
vergadering uitgereikt. Zienswijzen die voor of op 6 februari binnenkomen worden hierin verwerkt.

Financiële consequenties
Niet van toepassing.

Verdere behandeling
-

Op 7 februari nazending overzicht zienswijzen aan algemeen bestuur;

-

Op 10 februari wordt tijdens de vergadering van het algemeen bestuur besproken op welke
wijze de zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2020;

-

De ontwerpbegroting 2021 wordt op 30 maart 2020 in het algemeen bestuur besproken;

-

Vervolgens wordt de ontwerpbegroting 2021 voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden.
Definitieve vaststelling van de begroting 2021 vindt plaats in het algemeen bestuur van
6 juli 2019.
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