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1 Inleiding
Inhoud en opbouw notitie
In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de voorlopige jaarstukken 2019
(hoofdstuk 2) en de ontwerpbegroting 2021 en geactualiseerde begroting 2020 van de VRU
(hoofdstuk 3) opgenomen. Pararaaf 1.2 geeft inzicht geeft in de status van de ontvangen
zienswijzen.

Ontvangen reacties
Inmiddels hebben 13 gemeenten een definitieve zienswijze bij de VRU ingediend (peildatum 16
juni 2020). Van de andere 13 gemeenten zijn conceptreacties bekend. Deze zijn in het blauw
weergegeven in deze notitie.

Gemeente

Status zienswijze
Concept
Definitief

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

1

Totaal

13

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
13
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2 Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2019
Samenvatting strekking zienswijzen voorlopige jaarstukken 2019
Jaarstukken 2019

Jaarstukken 2019
Voorstel resultaatbestemming 2019

Steun / geen
zienswijze

26
26

Verzoek om
Gedeeltelijke steun
nadere
/ verzoek om
actie/informatie
aanpassing
0
0

0
0

Geen steun

Totaal
aantal

0
0

26
26

Uit de ontvangen zienswijzen blijkt unanieme steun voor de inhoud jaarstukken en het voorstel
voor bestemming van het resultaat. Er zijn geen verzoeken om nadere actie en/ of het
verstrekken van informatie ontvangen. Uit de ontvangen zienswijzen blijkt geen sprake van
gedeeltelijke steun en/ of verzoeken om aanpassing.

Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2019
Amersfoort:
Geen zienswijze.
Baarn:
Geen zienswijze.
Bunnik:
De gemeente Bunnik heeft in haar zienswijze geen inhoudelijke opmerkingen m.b.t. de
jaarrekening.
Bunschoten:
Geen zienswijze.
De Bilt:
De gemeente De Bilt stemt in met de ontwerp jaarstukken 2019. ... Om deze redenen maakt de
gemeente geen opmerkingen kenbaar ten aanzien van de ontwerp jaarstukken 2019.
De Ronde Venen:
Geen zienswijze
Eemnes:
Geen zienswijze.
Houten:
De gemeente Houten stemt in met de ontwerpjaarstukken 2019 VRU … en maakt geen gebruik
van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
IJsselstein:
Geen zienswijze.
Leusden:
Geen zienswijze.
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Lopik:
Geen zienswijze.
…In de aanbiedingsbrief en de jaarstukken verwijst u naar verspreiding van het Corona-virus en de
centrale rol die u als Veiligheidsregio samen met de GGDrU vervult in de coördinatie van de
crisisbeheersing. We willen van de gelegenheid gebruik maken u te bedanken voor uw adequate
optreden en goede samenwerking bij deze crisis…
Montfoort:
Geen zienswijze.
Nieuwegein:
Geen zienswijze.
Oudewater:
De gemeente Oudewater stemt in met de jaarstukken 2019 ...
Renswoude:
De gemeente Renswoude heeft met belangstelling kennisgenomen van de financiële stukken die
u heeft aangeboden. Renswoude complimenteert de VRU met het positieve resultaat 2019.
Rhenen:
Geen zienswijze.
Soest:
Geen zienswijze.
Stichtse Vecht:
Geen zienswijze.
Utrecht:
De gemeente Utrecht waardeert dat met de programmaverantwoording inzichtelijk is gemaakt
wat de VRU het afgelopen jaar heeft gedaan, welke uitdagingen er soms waren en hoe daarmee is
omgegaan.
Utrechtse Heuvelrug:
Geen zienswijze.
Veenendaal:
De gemeente Veenendaal heeft met belangstelling kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken
2019.
Vijfheerenlanden:
Geen zienswijze.
Wijk bij Duurstede:
De gemeente Wijk bij Duurstede dankt voor de inspanningen om te komen tot een positief
rekeningresultaat over het jaar 2019.
Woerden:
De gemeente Woerden stemt in met de jaarstukken 2019 en de daarbij voorgestelde besteding
van het positieve rekeningresultaat.
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Woudenberg:
Geen zienswijze.
Zeist:
Geen zienswijze.

Zienswijzen voorstel resultaatbestemming 2019
Acht gemeenten benoemen apart in hun zienswijze de instemming met het opgenomen voorstel
voor de resultaatbestemming 2019. De overige gemeenten hebben geen zienswijze ingediend of
benoemen in hun zienswijze niet apart hun instemming met de resultaatbestemming.
De Bilt:
De gemeente de Bilt kan zich vinden in het bestemmingsvoorstel.
Houten:
De gemeente Houten stemt in met de ontwerpjaarstukken 2019 VRU inclusief het daarbij
behorend bestemmingsvoorstel van het rekeningresultaat.
Leusden:
De gemeente Leusden stemt in met de bestemming van het positieve resultaat over 2019 van
€ 2.572.000
Oudewater:
De gemeente Oudewater stemt in met de jaarstukken 2019 en de daarbij voorgesteld besteding
van het positieve rekeningresultaat.
Utrecht:
De gemeente Utrecht kan instemmen met het voorstel voor de resultaatbestemming 2019. Deze
sluit aan bij de eerdere zienswijzen waarin is aangegeven de maatregelen in de begroting van de
VRU te steunen, waarmee verhogingen van de gemeentelijke bijdrage op langere termijn worden
voorkomen of waardoor deze meer geleidelijk zijn. In dit geval doet de VRU dat door het resultaat
2019 in te zetten ter dekking van het incidenteel deel van het FLO-overgangsrecht in 2020 en
2021 en het resterende deel van het rekeningresultaat te storten in de ontwikkel- en
egalisatiereserve.
Veenendaal:
De gemeente Veenendaal is voorstander van het inzetten van het positieve rekeningresultaat van
€ 2,6 miljoen ten behoeve van de dekking van de incidentele lasten voor het FLO-overgangsrecht,
temeer daar het in de Kadernota 2020 gepresenteerde nadeel hiermee voor een groot deel is
weggenomen in de gemeentelijke bijdrage(n).
Wijk bij Duurstede:
... Het voorstel om het positieve resultaat over 2019 te gebruiken ter vermindering van de (stijging
van de) gemeentelijke bijdrage in 2020 en 2021 kan rekenen op steun: het voorstel is geheel in lijn
met de zienswijze op de VRU Kadernota 2021, waarvoor dank.
Woerden:
De gemeente Woerden stemt in met de jaarstukken 2019 en de daarbij voorgestelde besteding
van het positieve rekeningresultaat.
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3 Zienswijzen ontwerpbegroting 2021 / geactualiseerde
begroting 2020
3.1

Samenvatting strekking zienswijzen ontwerpbegroting
Begroting 2021/ geactualiseerde
begroting 2020

Strekking zienswijze

Steun / geen
zienswijze

22

Verzoek om
Gedeeltelijke
nadere actie/ steun / verzoek
informatie
om aanpassing
4

0

Geen steun

Totaal aantal

0

26

Verzoek om nadere actie of informatie betreft:
 Verzoek de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2020 en 2021 in beeld te brengen en
over eventuele extra kosten eerder dan de reguliere cyclus de gemeente te informeren (1
gemeente).
 Informatie te verstrekken over de richting het Rijk om voor de corona-gerelateerde kosten
financiële compensatie te verlenen (1 gemeente).
 rekening te houden met de financiële positie van de gemeenten en, waar mogelijk, reductie
van kosten voor gemeenten te realiseren (2 gemeenten).
 Verzoek om, gezien de financiële situatie bij gemeenten geen extra middelen aan te vragen (1
gemeente).

Zienswijzen inclusief algemene opmerkingen ontwerpbegroting
Amersfoort:
De gemeente Amersfoort dient geen zienswijze in. De gemeente Amersfoort laat de VRU weten
dat zij verwacht dat gemeenschappelijke regelingen bijdragen aan toekomstige bezuinigingen bij
gemeenten, bijvoorbeeld door geen indexering toe te passen.
Baarn:
Geen zienswijze.
Bunnik:
De gemeente Bunnik stemt in met de voorliggende ontwerpbegroting 2021 en plaatst de
volgende kanttekeningen. Het is bekend dat de gemeentefinanciën onder druk staan. De
gemeente Bunnik betreurt het daarom dat wederom wordt gevraagd om een verhoogde
gemeentelijke bijdrage, ondanks dat dit een gevolg is van landelijke ontwikkelingen.
U heeft aangegeven zich in de beleidsperiode 2020-2023 te doel te hebben gesteld geen
aanvullende nieuwe bijdrage te vragen voor nieuw beleid. U wil dit bereiken door steeds
efficiënter te gaan werken en bestaand beleid te heroverwegen met als uitgangspunt “nieuw voor
oud”. De gemeente Bunnik steunt deze ingezette lijn maar hecht eraan hier middels voorliggende
zienswijze extra aandacht voor te vragen. Wat Bunnik betreft worden structurele kosten die
voortvloeien uit nieuw beleid altijd gedekt uit besparingen en het heroverwegen van bestaand
beleid. Daarnaast verzoekt de gemeente Bunnik eventuele positieve resultaten terug te laten
vloeien naar de deelnemende gemeenten en de gemeenteraden direct te informeren bij
financiële risico’s. Wat de gemeente Bunnik betreft kan er nimmer sprake zijn van financiële
implicaties op de gemeentelijke bijdrage zonder voorafgaande lokale besluitvorming.
 Verzoek om nader actie/ informatie
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Bunschoten:
Geen zienswijze.
De Bilt:
Onder voorbehoud van het raadsbesluit met betrekking tot de gemeentelijke voorjaarsnota 2020
(28 mei 2020) en de kadernota 2021 (18 juni 2020) maakt de gemeente De Bilt geen opmerkingen
kenbaar ten aanzien van de geactualiseerde begroting 2020 en de ontwerp begroting 2021,
aangezien de stijgingen met name veroorzaakt worden door loon- en prijsaanpassingen en een
verschuiving van de FLO-lasten.
De gemeente Bunnik informeert alvast dat, vanwege de financiële positie, de gemeentelijke
kosten worden vergeleken met referentiegemeenten uit o.a. andere regio’s. Mocht uit de
vergelijking blijken dat de gemeente De Bilt per inwoner meer betaalt dan in andere
veiligheidsregio’s dan wenst de gemeente De Bilt dit tijdens een volgende AB vergadering graag te
bespreken.
De Ronde Venen:
Geen zienswijze.
Eemnes:
Geen zienswijze.
Houten:
De gemeente Houten maakt geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze
ten aanzien van de ontwerpbegroting 2021 VRU/geactualiseerde begroting 2020.
IJsselstein:
Geen zienswijze.
Leusden:
Geen zienswijze.
Lopik:
De gemeente Lopik spreekt dank uit aan de VRU voor de inzet tijdens de crisis. De gemeente
toont begrip voor de omstandigheid dat de omvang van de financiële impact van deze crisis nog
niet bekend is.
Desondanks maakt de komst van de coronacrisis dat de gemeente geconfronteerd wordt met een
ongekende situatie, welke nu door het tijdspad niet is opgenomen in de aangeboden begroting
2021. Deze crisis noodzaakt de gemeente(n) echter om komend jaar de nodige ombuigingen door
te voeren om de eigen begroting 2021 sluitend te krijgen. De gemeente Lopik hecht er dan ook
belang aan dat de financiële gevolgen van de coronacrisis voor 2020 en 2021 voor de VRU z.s.m.
in beeld worden gebracht. De gemeente gaat er van uit dat de gemeenten over extra kosten
eerder dan de reguliere cyclus worden geïnformeerd.
 Verzoek om nader actie/ informatie
Daarnaast is de gemeente Lopik benieuwd naar acties richting het Rijk voor het eventueel
verlenen van financiële compensatie.
 Verzoek om nader actie/ informatie
Montfoort:
Geen zienswijze.
Nieuwegein:
Geen zienswijze.
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Oudewater:
De gemeente Oudewater neemt kennis van de gewijzigde begroting 2020 en ontwerpbegroting
2021 van de VRU en stelt de zienswijze met kenmerk 20U.08225 vast, waarin is opgenomen de
begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de financiële wijzigingen te verwerken in de
meerjarenbegroting 2021-2024.
Renswoude:
De gemeente Renswoude heeft met belangstelling kennisgenomen van de financiële stukken die
u heeft aangeboden. De gemeente Renswoude geeft een positief advies op de begroting 2021 en
geactualiseerde begroting 2020 met daarbij de volgende opmerkingen:

Renswoude stemt in met de ontwerpbegroting VRU 2021 en de geactualiseerde begroting
2020 waarbij wij ons realiseren dat de verhoogde bijdrage voortkomt uit het landelijk
gesloten akkoord FLO-overgangsrecht

waarbij de bijdrage 2020 voor Renswoude een bedrag van € 337.000 betreft en voor 2021
€ 345.000,-.'
Rhenen:
Geen zienswijze.
Soest:
Geen zienswijze.
Stichtse Vecht:
Geen zienswijze.
Utrecht:
De ontwerpbegroting 2021 is in lijn met de zienswijze van de gemeente Utrecht op de concept
kadernota 2021. De gemeente Utrecht geeft een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting
2021 en de geactualiseerde begroting 2020 van de VRU.
Utrechtse Heuvelrug:
Geen zienswijze.
Veenendaal:
De gemeente Veenendaal heeft kennis genomen van de ontwerpbegroting 2021 en de
geactualiseerde begroting 2020. Op basis van de uitgangspunten in de kadernota 2021 is de
ontwerp programmabegroting 2021 opgesteld. De gemeente Veenendaal constateert dat de
verhoogde bijdrage, weliswaar verlaagd door het inzetten van het positieve resultaat 2019, vooral
voortkomt uit het landelijk gesloten akkoord over de stijging van lasten van het FLOovergangsrecht. Wij hebben hierover verder geen opmerkingen.
Vijfheerenlanden:
Geen zienswijze.
Wijk bij Duurstede:
De gemeente Wijk bij Duurstede roept de VRU met klem op om rekening te houden met de
financiële positie van de gemeenten en dus ook, waar mogelijk, de kosten voor de gemeente te
laten afnemen.
 Verzoek om nader actie/ informatie
Woerden:
De gemeente Woerden neemt kennis van de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting
2021 van de VRU. De gemeente stelt de zienswijze met kenmerk 20U.08135 vast, waarin is
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opgenomen om de begrotingswijziging 2020, de begroting 2021 en de financiële wijzigingen te
verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2024.
Woudenberg:
Wij vragen uw aandacht voor de financiële positie waarin de gemeente Woudenberg verkeert.
Onze positie staat sterk onder druk als gevolg van lagere uitkeringen uit het gemeentefonds en de
te verwachten maatschappelijke en financiële effecten van de coronacrisis. Wij verzoeken u dan
ook met klem geen extra financiële middelen te vragen aan de deelnemende gemeenten en waar
mogelijk zelfs besparingen te realiseren. Momenteel is het onzeker welke financiële middelen er
vanuit de landelijke overheid wordt gegeven om uitvoering te blijven geven aan de gemeentelijke
taken in de crisis en de diverse regiefuncties binnen de Coronacrisis.
 Verzoek om nader actie/ informatie
Zeist:
Geen zienswijze.
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