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Overzicht zienswijzen kadernota 2022 (nazending 5 februari 2021)
Kadernota 2022 (zoals verzonden aan gemeenten op 11 november 2020)

Besluit
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht besluit:
1.
2.

kennis te nemen van de zienswijzen op de kadernota 2022;
de voorgestelde lijn in de kadernota 2022 in de ontwerpbegroting 2022 te verwerken.

Toelichting
De kadernota is op 09 november 2020 in het algemeen bestuur besproken. Op 11 november 2020 is de kadernota aan de
gemeenten verzonden met daarbij het verzoek uiterlijk 05 februari 2021 hun zienswijze kenbaar te maken.
Samenvatting zienswijzen gemeenten (stand 28 januari 2021)
Op de kadernota zijn van 25 gemeenten zienswijzen ontvangen. Daarvan hebben 16 zienswijzen de status ‘concept’ en 9
zienswijzen de status ‘definitief’. De samenvatting hiervan is als volgt:

De meerderheid van de gemeenteraden steunt de in de kadernota voorgestelde lijn.

Uit de zienswijzen blijkt brede waardering voor het niet vragen van een vergoeding voor nieuw beleid en de
inspanningen die worden gedaan om de gemeentelijke bijdragen zoveel mogelijk te beperken.

Een aantal gemeenteraden geeft aan dat de wegvallende OMS-opbrengsten structureel binnen de begroting van de
VRU moet worden opgevangen (7 gemeenten).

Een aantal gemeenteraden wijzen op de algemene financiële positie van de gemeenten en verzoeken om voorstellen
voor bezuinigen om een stijging van de bijdrage in het algemeen te voorkomen (2 gemeenten).

Een aantal gemeenten verzoekt om positieve financiële resultaten waar mogelijk in mindering te brengen op de
gemeentelijke bijdrage.
Om de bespreking van de zienswijzen op de kadernota 2022 te faciliteren, worden de ontvangen zienswijzen verwerkt in
een overzicht. Vanwege de nog openstaande termijn voor het aanleveren van zienswijzen en het beperkt aantal door de
VRU ontvangen definitieve zienswijzen, wordt het actuele overzicht op 05 februari door middel van een nazending aan u
toegestuurd.
In de BAC bedrijfsvoering en financiën is op 27 januari jl. gesproken over de tot dan toe ontvangen zienswijzen op de
kadernota 2022. De BAC heeft eerder al positief geadviseerd op de voorstellen in de kadernota en ziet naar aanleiding van
de zienswijzen geen aanleiding tot inhoudelijke wijzigingen. De BAC adviseert in de ontwerpbegroting 2022 aandacht te
besteden aan de mogelijke herverdelingseffecten op gemeenten met betrekking tot de herijking van het gemeentefonds.
Daarnaast wordt geadviseerd om besluiten over een eventuele financiële bezuinigingstaakstelling te koppelen aan
fundamentele keuzes in de taakuitvoering:
Advies BAC bedrijfsvoering en financiën: momenteel wordt in opdracht van het Rijk onderzocht hoe het gemeentefonds
opnieuw kan worden verdeeld. Besluitvorming over de invoering van de nieuwe verdeling heeft nog niet plaatsgevonden.
Ten tijde van het opstellen van de VRU kadernota 2022 zijn de effecten van het herijkingsonderzoek op het verdeelmodel
van de VRU en voor de individuele gemeenten nog niet bekend. De financiële positie van de gemeenten staat momenteel
al onder druk. Mogelijke negatieve effecten van wijziging van het verdeelmodel gemeentefonds kunnen leiden tot lastige
keuzen en bezuinigingen om de VRU betaalbaar te houden. De BAC B&F verzoekt het bestuur hierop voorbereid te zijn.
1

Indien een taakstelling aan de orde gaat zijn, moet deze vergezeld gaan met fundamentele keuzes in de taakuitvoering.
Het ligt voor de hand om te besluiten over dergelijke keuzes in het licht van het volgende beleidsplan.
Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen op 28 januari jl. stelt het dagelijks bestuur het algemeen bestuur met
inachtneming van het advies van de BAC bedrijfsvoering en financiën voor de voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te
verwerken in de ontwerpbegroting 2022.

Financiële consequenties
Niet van toepassing

Verdere behandeling
-

Op 05 februari nazending overzicht zienswijzen aan algemeen bestuur.
Op 08 februari wordt tijdens de vergadering van het algemeen bestuur besproken op welke wijze de zienswijzen
worden betrokken bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022.
De ontwerpbegroting 2022 wordt op 29 maart 2021 in het algemeen bestuur besproken.
Vervolgens wordt de ontwerpbegroting 2022 voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. Definitieve vaststelling
van de begroting 2022 vindt plaats in het algemeen bestuur van 05 juli 2021.
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