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1 Inleiding
1.1

Inhoud en opbouw notitie
In deze notitie zijn de zienswijzen van de gemeenten op de voorlopige jaarstukken 2020
(hoofdstuk 2) en de ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 van de VRU
(hoofdstuk 3) opgenomen. Pararaaf 1.2 geeft inzicht in de status van de ontvangen zienswijzen.

1.2

Status zienswijzen
Inmiddels hebben 13 gemeenten een concept zienswijze en 13 gemeenten een definitieve
zienswijze ingediend (stand van zaken 17 juni 2021). De concept zienswijzen zijn in de notitie in
blauw weergegeven.

Gemeente

Status zienswijze
Concept

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

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
13
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2 Zienswijzen voorlopige jaarstukken 2020
2.1

Samenvatting










Uit de ontvangen zienswijzen blijkt ruime steun (24 gemeenten) voor de bestemming van het
rekeningresultaat 2020 en het instellen van het OMS fonds. Een aantal gemeenten benadrukt
daarbij wel dat het OMS-fonds een tijdelijke oplossing is en vragen om voorstellen voor te
bereiden voor het structureel opvangen van het wegvallen van de OMS-opbrengsten vanaf
2024.
Twee gemeenten (Woudenberg en Oudewater) zijn tegen het instellen van het OMS-fonds en
vragen om op korte termijn bezuinigingen door te voeren, zodat het positieve
rekeningresultaat naar de gemeenten kan terugvloeien.
Een aantal gemeenten complimenteert de VRU met de helderheid van de stukken en ziet de
aandacht die de VRU heeft voor de financiële positie van de gemeenten. Verschillende
gemeenten vragen om rekening te (blijven) houden met de financiële situatie van de
gemeenten en de gemeenten zo tijdig mogelijk te (blijven) betrekken bij - en informeren over
- relevante ontwikkelingen, zoals de taakdifferentiatie en de nadere uitwerking van de
aanbevelingen van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s.
Eén gemeente plaatst een kanttekening ten aanzien van de vakbekwaamheid van de
medewerkers omdat het in 2020 niet altijd mogelijk is geweest om alle
vakbekwaamheidsactiviteiten uit te kunnen voeren. De gemeente vraagt aandacht om de
vakbekwaamheid op peil te houden.
Over de jaarstukken zelf worden verder geen opmerkingen gemaakt.
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-

2.2

Zienswijzen per gemeente
Amersfoort:
Gemeente Amersfoort dient als zienswijze in de voorlopige jaarstukken 2020 te ondersteunen.
Baarn:
Geen zienswijze.
Bunnik:
Gemeente Bunnik heeft met belangstelling kennis genomen van de voorliggende financiële
stukken en stemt in met voorliggende jaarrekening over begrotingsjaar 2020 … met de volgende
kanttekeningen. Het is u bekend dat gemeentefinanciën onder druk staan, daarom vragen wij uw
blijvende aandacht om in de (nabije) toekomst positieve resultaten te blijven benutten voor het
verlagen van de gemeentelijke bijdrage. Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid
dienen gedekt te worden uit besparingen en het heroverwegen van bestaand beleid.
Wij steunen het in te stellen OMS-fonds, maar dit is wat ons betreft slechts een tijdelijke
oplossing voor een meer structureel vraagstuk. Het wegvallen van de OMS-inkomsten kan wat
gemeente Bunnik betreft niet leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het wegvallen
van deze OMS-opbrengsten dient derhalve in de eigen exploitatie te worden opgevangen, waarbij
een taakstellende bezuiniging niet wordt uitgesloten.
Bunschoten:
Geen zienswijze.
De Bilt:
Gemeente De Bilt stemt in met de ontwerp jaarstukken 2020. Daarnaast kunnen zij zich ook
vinden in het bestemmingsvoorstel. Om deze redenen maken zij geen opmerkingen kenbaar ten
aanzien van de ontwerp jaarstukken 2020.
De Ronde Venen:
De raad heeft besloten om zowel ten aanzien van de ontwerp-jaarstukken 2020 en de
ontwerpprogrammabegroting 2022, tevens eerste wijziging programmabegroting 2021 geen
zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen. De stukken zijn voldoende
onderbouwd. Wel willen wij ėen aantal kanttekeningen plaatsen die we in de zienswijze over de
kadernota 2022 ook reeds genoemd hebben (zie zienswijze begroting).
Eemnes:
De jaarstukken 2020 laten een positief beeld zien. We complimenteren u met de behaalde
resultaten binnen de gestelde kaders.
Graag geven we u enkele aandachtspunten mee.
…
Vakbekwaamheid
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat mede als gevolg van incidentele voor- en
nadelen naar aanleiding van de COVID-19 crisis. Het is niet altijd mogelijk geweest om alle
vakbekwaamheidsactiviteiten uit te kunnen voeren. We onderschrijven het op peil houden van de
vakbekwaamheid van de organisatie en de netwerkpartners en vragen u om te blijven investeren
in het creatief en flexibel organiseren en ontwikkelen van (digitale) leerstof.
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Wij hebben grote waardering voor de inzet van de Veiligheidsregio, zeker ook in deze periode. Wij
hopen dat u bovenstaande meeneemt in de overwegingen en wensen u succes met de afronding
van de stukken.
Houten:
Geen zienswijze.
IJsselstein:
Geen zienswijze.
Leusden:
Geen zienswijze.
Lopik:
Geen zienswijze.
Montfoort:
Geen zienswijze.
Wij spreken onze dank uit voor de helderheid van de stukken en spreken onze waardering uit dat
u aandacht heeft voor de huidige financiële positie van de gemeente en geen structurele bijdrage
vraagt voor nieuw beleid. Wij verzoeken u, gezien de financiële ontwikkelingen bij de gemeente,
deze ingezette lijn te continueren. Het college zal geen zienswijze indienen.
Nieuwegein:
De gemeente Nieuwegein stemt in met de jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en
de ontwerpbegroting 2022.
Oudewater:
… U onderbouwt onvoldoende waarom het is uitgesloten bezuinigingen al op kortere termijn door
te voeren en wat die bezuinigingen zouden behelzen. Daarmee is het voor de raad niet inzichtelijk
welk deel van de dienstverlening van de VRU in stand kan blijven door het OMS-fonds juist wel in
te stellen. Door geen alternatief te presenteren stelt u de raad niet in staat een volwaardige keuze
te maken. In dat kader vinden wij het eveneens voorbarig om de effecten van het wegvallen van
de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een verhoging van het GBTP te verwerken in de
meerjarenbegroting.
Wij verzoeken u daarom om beter inzichtelijk te maken wat de alternatieven zijn voor het
instellen van het OMS-fonds. Daarmee verzoeken wij u van uw beleidsplan af te wijken en met
een voorstel te komen om op kortere termijn bezuinigingen door te voeren. Dit zodat het
positieve resultaat van de jaarrekening naar de gemeenten terug kan vloeien en de gemeenteraad
een volwaardige keuze kan maken als het op de financiële sturing van de VRU aankomt.
Renswoude:
Geen zienswijze.
Rhenen:
Geen zienswijze.
Soest:
Geen zienswijze.
Stichtse Vecht:
Allereerst wil de raad van Stichtse Vecht u complimenteren met de wijze waarop u als
Veiligheidsregio opereert in deze (langlopende) Corona-crisis. De werkzaamheden en
voorbereidingen in de koude fase vinden duidelijk hun positieve weerslag in de wijze waarop u in
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deze warme fase de maatregelen ten uitvoer brengt. Tevens een compliment voor de helderheid
en leesbaarheid van de financiële stukken, zoals u die ons heeft aangeboden.
De raad heeft besloten om zowel ten aanzien van de ontwerp-jaarstukken 2020 en de
ontwerpprogrammabegroting 2022, tevens eerste wijziging programmabegroting 2021 geen
zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen. De stukken zijn voldoende
onderbouwd. Wel willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen die we in de zienswijze over de
kadernota 2022 ook reeds genoemd hebben.
We vragen u om rekening te houden met de slechte financiële positie van de gemeente. Dit houdt
concreet in dat voorkomen moet worden dat beleidsontwikkelingen tot structurele verhoging van
de gemeentelijke bijdragen leiden. Op termijn zet onze gemeente in op een verlaging van onze
bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Dat geldt dus ook voor onze bijdrage aan de
VRU.
Dit vraagt om als VRU te kijken naar de eigen organisatie. De toekomstige verwachte situatie
vereist dat het noodzakelijk is dat er het kritisch wordt gekeken naar de kosten die betrekking
hebben op de uitvoering en de mogelijkheden worden bekeken hoe hierop te besparen.
De wens is tevens om actief betrokken te worden bij de evaluatie van de Wet op de
veiligheidsregio’s en de mogelijke consequenties die hier op basis van de evaluatie uit volgen.
Daarnaast wil de raad ook betrokken worden bij de discussie rondom de positie van de vrijwillige
brandweer als gevolg van Europese regelgeving.
Utrecht:
Wij kunnen instemmen met de voorlopige jaarstukken 20202 en het voorstel voor de
resultaatbestemming 2020.
Deze sluit aan bij de eerdere zienswijzen waarin wij hebben aangegeven u te steunen in
maatregelen in de begroting van de VRU, waarmee verhogingen van de gemeentelijke bijdrage op
langere termijn worden voorkomen of waardoor deze meer geleidelijk zijn.
In dit geval doet u dat door een OMS (Openbaar Meld Systeem) fonds in te stellen,
overeenkomstig onze zienswijze op de Kadernota 2022, onder voorwaarde dat het gaat om een
tijdelijke reserve die niet hoger mag zijn dan de gederfde inkomsten in de desbetreffende
periode. In uw resultaatbestemming geeft u aan het positieve resultaat van € 2,1 miljoen euro
over 2020 te willen storten in een tijdelijke bestemmingsreserve overeenkomstig het
bovenstaande. Wij kunnen daar mee instemmen.
Utrechtse Heuvelrug:
De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling
kennisgenomen van de voorlopige jaarstukken 2020. Hierbij is er alom waardering voor de
geleverde inspanningen om onder moeilijke omstandigheden te komen tot een positief
rekeningresultaat. De gemeenteraad kan instemmen met het voorstel om het positieve resultaat
over 2020 te bestemmen, temeer daar het een verhoging van de gemeentelijke bijdrage op de
korte termijn voorkomt.
De financiële positie van onze gemeente blijft van groot belang. Het in te stellen OMS-fonds kan
op onze steun rekenen, maar is ons inziens nadrukkelijk een tijdelijke oplossing voor een
structurele uitdaging.
Veenendaal:
De gemeente Veenendaal is akkoord met de voorlopige jaarstukken 2020 van de VRU. Het jaar
2020 was een bijzonder jaar, wat een extra inspanning heeft gevraagd van de VRU. Graag spreken
wij onze waardering uit voor het, ondanks de moeilijke omstandigheden, behaalde positieve
eindresultaat over 2020. Tevens staat onze gemeente positief tegenover het voorstel om het
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jaarresultaat 2020 grotendeels (€2,1 miljoen) te benutten voor het oprichten van een OMS-fonds,
waarmee het wegvallen van de OMS-opbrengsten de komende járen kan worden opgevangen, en
het restant (€ 0,25 miljoen) te storten in de ontwikkel- en egalisatiereserve.
Vijfheerenlanden:
Geen zienswijze.
Wijk bij Duurstede:
De gemeenteraad steunt het voorstel om het positief resultaat vrijwel in zijn geheel te storten in
het OMS-fonds om daarmee een verhoging van de bijdrage in 2022 en 2023 te voorkomen.
De wens is dat, in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode, het wegvallen van de OMSopbrengsten opgevangen dient te worden binnen de eigen exploitatie. Zij verzoeken in dit
daglicht de mogelijkheden van taakstellende bezuinigingen te onderzoeken en gemeente Wijk bij
Duurstede op de hoogte te houden van de voortgang. Zij herhalen de wens om rekening te blijven
houden met de financiële positie van de gemeenten door, waar mogelijk, de kosten van de
gemeente te laten afnemen. Zij spreken nogmaals hun waardering uit voor de inspanningen van
de VRU om de continuïteit van de hulpverlening en de crisisbeheersing in deze tijden van COVID19. Zij vertrouwen er op, dat dit ook in de toekomst zo zal zijn.
Woerden:
De gemeenteraad stemt in met het voorstel om het positief resultaat 2020 (grotendeels) te
bestemmen voor het OMS-fonds. Dit voorstel heeft een dempend effect op de algemene bijdrage
die de VRU aan de gemeenten belast. Dit is in lijn met de wens van de gemeenteraad om de
algemene bijdrage te stabiliseren. Wel is de raad van mening dat dekking ook na het wegvallen
van het OMS-fonds zoveel mogelijk binnen de bestaande middelen zal moeten worden gezocht,
zodat het GBTP niet verder verhoogd hoeft te worden.
Woudenberg:
Allereerst willen wij de Veiligheidsregio Utrecht bedanken voor de overzichtelijke en heldere
diverse financiële stukken.
Zoals wij in de zienswijze over de kadernota 2022 hebben aangegeven, stemmen wij niet in met
het instellen van een OMS-fonds uit het positief resultaat 2020 van € 2,1 miljoen om op deze
manier het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren.
Wij vinden dat het positief resultaat van 2020 naar rato aan de deelnemende gemeenten moet
worden teruggegeven. Daarnaast vinden wij dat er een structurele oplossing moet worden
gevonden om het wegvallen van de concessievergoeding op te vangen binnen de huidige
begroting door bijvoorbeeld te bezuinigen, her-prioriteren of door efficiency. Ook constateren wij
dat de Veiligheidsregio Utrecht de afgelopen jaren de jaarrekening altijd positief heeft afgesloten.
Als in meerderheid wordt besloten om het positief resultaat in te zetten voor het instellen van
een OMS-fonds om het wegvallen van de concessievergoeding te compenseren, verwachten wij
dat de Veiligheidsregio Utrecht de komende twee jaar op zoek gaat naar bezuinigingen binnen de
begroting, zodat in 2023 de gemeentelijke bijdragen niet gaan stijgen. Wij willen op de hoogte
worden gehouden van het proces en de mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Indien er
fundamentele besluiten moeten worden genomen, verzoeken wij u de gemeente vroegtijdig te
betrekken.
Graag ontvangen wij vanaf heden een inhoudelijke reactie op de ingediende zienswijzen, zodat wij
die kunnen betrekken in de besluitvorming.
Zeist:
Zeist heeft met genoegen kennisgenomen van de heldere stukken die u ons gezonden heeft.
De VRU sluit 2020 af met een positief resultaat van ruim € 2 miljoen. De gemeente Zeist vindt het,
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zeker gezien de huidige financiële positie van gemeenten, van belang dat begroting steeds zo
scherp mogelijk plaatsvindt, zodat ruime over- of onderschrijdingen zoveel mogelijk voorkomen
worden. Wij roepen u op hier, ook de komende jaren, scherp op te blijven.
De wijziging van het OMS-stelsel vormt een forse terugloop in inkomsten voor de VRU. Het is
echter een effect dat onafwendbaar is. De gemeente Zeist vindt het daarom goed om het
positieve resultaat 2020 te reserveren om deze terugloop in inkomsten de komende jaren mee te
dekken en zo een stijging van de gemeentelijke bijdrage in die periode te voorkomen.
Het is goed dat de VRU aangeeft oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten. Zeist
begrijpt het standpunt van de VRU dat substantiële kostenreductie niet los gezien kan worden van
beleidsmatige keuzes en hecht er aan hierover in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode in VRUverband het gesprek te voeren.
Met inachtneming van bovenstaande vaststellingen komen wij tot een ondersteunende zienswijze
vanuit Zeist.
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3 Zienswijzen ontwerpbegroting 2022 / geactualiseerde
begroting 2021
3.1

Samenvatting











De zienswijzen op de ontwerpbegroting 2022 en geactualiseerde begroting 2021 zijn
overwegend instemmend van aard.
In algemene zin is er een brede oproep om rekening te (blijven) houden met de financiële
situatie van gemeenten en een stijging van de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk te
voorkomen.
Tien gemeenten vragen om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode bestuurlijke keuzes
voor te bereiden om het wegvallen van de OMS opbrengsten zonder verhoging van de
gemeentelijke bijdrage te kunnen opvangen. Daarvan geven zeven gemeenten op voorhand
aan dat het wegvallen van de OMS-inkomsten (vanaf 2024) structureel binnen de begroting
moet worden opgevangen.
Een aantal gemeenten spreekt haar zorg uit over de stijging van de lasten voor het FLOovergangsrecht, waarbij twee gemeenten aangeven dat zij verwachten dat dit binnen de
begroting wordt opgevangen.
Meerdere gemeenten geven aan op de hoogte te willen worden gehouden van
ontwikkelingen met grote financiële risico’s, zoals de taakdifferentiatie brandweer en de
opvolging van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s.
Door één gemeente wordt geadviseerd om kritisch te kijken naar de kosten die betrekking
hebben op de uitvoering en huisvesting, vanwege opgedane ervaringen met betrekking tot
thuiswerken en de nieuwe locatie voor de adembeschermingswerkplaats in Houten.
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3.2

Zienswijzen per gemeente
Amersfoort:
Gemeente Amersfoort dient als zienswijze in de geactualiseerde begroting 2021 en de
ontwerpbegroting 2022 te ondersteunen.
Baarn:
Geen zienswijze.
Bunnik:
Gemeente Bunnik heeft met belangstelling kennis genomen van de voorliggende financiële
stukken en stemt in met voorliggende jaarrekening over begrotingsjaar 2020 en de
ontwerpbegroting 2022 met de volgende kanttekeningen. Het is u bekend dat gemeentefinanciën
onder druk staan, daarom vragen wij uw blijvende aandacht om in de (nabije) toekomst positieve
resultaten te blijven benutten voor het verlagen van de gemeentelijke bijdrage. Structurele kosten
die voortvloeien uit nieuw beleid dienen gedekt te worden uit besparingen en het heroverwegen
van bestaand beleid.
Wij steunen het in te stellen OMS-fonds, maar dit is wat ons betreft slechts een tijdelijke
oplossing voor een meer structureel vraagstuk. Het wegvallen van de OMS-inkomsten kan wat
gemeente Bunnik betreft niet leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het wegvallen
van deze OMS-opbrengsten dient derhalve in de eigen exploitatie te worden opgevangen, waarbij
een taakstellende bezuiniging niet wordt uitgesloten.
Tot slot verzoeken wij u de gemeenteraden direct te informeren bij financiële risico’s. Wat ons
betreft kan er nimmer sprake zijn van financiële implicaties op de gemeentelijke bijdrage zonder
voorafgaande lokale besluitvorming.
Bunschoten:
Geen zienswijze.
De Bilt:
Gemeente De Bilt dient geen zienswijzen in voor de geactualiseerde begroting 2021 en de
ontwerpbegroting 2022. Door het OMS-fonds en andere maatregelen wordt een stijging van de
gemeentelijke bijdrage tot en met 2023 voorkomen.
De Ronde Venen:
Geen zienswijze.
… Tevens een compliment voor de helderheid en leesbaarheid van de financiële stukken, zoals u
die ons heeft aangeboden. De raad heeft besloten om zowel ten aanzien van de ontwerpjaarstukken 2020 en de ontwerpprogrammabegroting 2022, tevens eerste wijziging
programmabegroting 2021 geen zienswijzen kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen.
De stukken zijn voldoende onderbouwd.
Wel willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen die we in de zienswijze over de kadernota 2022
ook reeds genoemd hebben.
We vragen u om rekening te houden met de slechte financiële positie van de gemeente
Dit houdt concreet in dat voorkomen moet worden dat beleidsontwikkelingen tot structurele
verhoging van de gemeentelijke bijdragen leiden. Op termijn zet onze gemeente in op een
verlaging van onze bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Dat geldt dus ook voor onze
bijdrage aan de VRU.
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Dit vraagt om als VRU íe kijken naar de eigen organisatie
De toekomstige verwachte situatie vereist dat het noodzakelijk is dat er het kritisch wordt
gekeken naar de kosten die betrekking hebben op de uitvoering en de mogelijkheden worden
bekeken hoe hierop te besparen.
Betrokkenheid van de raad bij toekomstige ontwikkelingen
De wens is tevens om actief betrokken te worden bij de evaluatie van de Wet op de
veiligheidsregio’s en de mogelijke consequenties die hier op basis van de evaluatie worden uit
volgen. Daarnaast wil de raad ook betrokken worden bij de discussie rondom de positie van de
vrijwillige brandweer als gevolg van Europese regelgeving.
Eemnes:
Graag geven we u enkele aandachtspunten mee.
Financiële risico’s
De ontwikkelingen met betrekking tot de taakdifferentiatie kunnen grote impact hebben op de
toekomstige vorm van de brandweerorganisatie en de bijbehorende financiële consequenties. Er
is een financieel risico voor alle veiligheidsregio’s, maar met name voor de veiligheidsregio’s die
voor een groot deel drijven op vrijwilligheid, zoals ook Veiligheidsregio Utrecht. Ook de
ontwikkelingen rondom het FLO-overgangsrecht brengen mogelijk extra financiële consequenties
met zich mee. We vragen u om rekening te houden met de bezuinigingsopgave van gemeenten en
om gemeenten op de hoogte te houden van de verschillende scenario’s rondom organisatorische,
personele en financiële consequenties.
…
Houten:
Geen zienswijze.
IJsselstein:
Geen zienswijze.
Leusden:
Geen zienswijze.
Wel vraagt gemeente Leusden om aandacht voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage als
gevolg van het wegvallen van de OMS inkomsten vanaf 2024. Hoewel dit een ontwikkeling betreft
voor na deze beleidsperiode, willen zij ons vragen om naar aanloop van 2024 een aantal
keuzescenario’s voor te leggen met mogelijke besparingsmogelijkheden, inclusief de risico’s. De
VRU heeft in haar brief van 15 april 2021 aangegeven dat eventuele bezuinigingen van haar kant
fundamentele keuzes in de taakuitvoering vragen. Het lijkt gemeente Leusden goed dat vanuit de
gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid deze discussie wordt gevoerd in aanloop naar de
nieuwe beleidsperiode.
Lopik:
Geen zienswijze.
Montfoort:
Geen zienswijze.
Nieuwegein:
De gemeente Nieuwegein stemt in met de jaarstukken 2020, geactualiseerde begroting 2021 en
de ontwerpbegroting 2022.
Oudewater:
Wij ondersteunen uw uitgangspunt geen aanvullende bijdrage te vragen voor nieuw beleid en
waarderen het feit dat de ontwerpbegroting 2022 beleidsarm is opgesteld. Tegelijkertijd
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constateren wij dat er een significant bedrag moet worden aangewend om de wegvallende OMSopbrengsten op te vangen en een verdere verhoging van het GBTP te voorkomen. Desondanks
stijgt het GBTP alsnog door loon- en prijsaanpassingen.
U geeft aan dat een bezuiniging om de OMS-inkomsten op te vangen alleen mogelijk is als
fundamentele keuzes worden gemaakt in de taakuitvoering en stelt daarom voor deze keuzes te
maken in het licht van een nieuwe beleidsperiode (2024-2027). Het behoeft wat ons betreft
aanvullende uitleg waarom een eventuele bezuinigingsopdracht tot 2024 uitgesteld moet worden.
U onderbouwt onvoldoende waarom het is uitgesloten bezuinigingen al op kortere termijn door
te voeren en wat die bezuinigingen zouden behelzen. Daarmee is het voor de raad niet inzichtelijk
welk deel van de dienstverlening van de VRU in stand kan blijven door het OMS-fonds juist wel in
te stellen. Door geen alternatief te presenteren stelt u de raad niet in staat een volwaardige keuze
te maken. In dat kader vinden wij het eveneens voorbarig om de effecten van het wegvallen van
de OMS-opbrengsten vanaf 2024 via een verhoging van het GBTP te verwerken in de
meerjarenbegroting.
Renswoude:
Geen zienswijze.
Rhenen:
Geen zienswijze.
Soest:
Geen zienswijze.
Wel willen wij de volgende opmerking plaatsen: in de risico-inventarisatie van de
ontwerpbegroting 2022 is een passage waarin staat dat er 75% risico is op een significante stijging
van kosten van de brandweerzorg in 2022. Wij begrijpen dat vooralsnog wordt uitgegaan dat de
kosten door het Rijk worden vergoed, desondanks willen we onze zorgen over deze kosten en de
eventuele gevolgen hier benoemen.
Stichtse Vecht:
Geen zienswijze.
Utrecht:
Deze ontwerp-begroting 2022 is in lijn met onze zienswijze op de concept kadernota 2022; wij
stemmen in met de ontwerp-begroting 2022 en de geactualiseerde begroting 2021 van de VRU,
zoals aan ons kenbaar gemaakt.
Daarnaast vragen wij aandacht voor het volgende. De huidige context van financiële onzekerheid
en krapte in de gemeentefinanciën dwingt gemeenten en hun verbonden partijen om extra
kritisch te zijn op de kosten en daarmee de bijdrage van de gemeente.
In uw ontwerpbegroting geeft u aan, dat na vaststelling van de kadernota 2022 zich een aantal
ontwikkelingen op het gebied van het FLO-overgangsrecht (Functioneel leeftijdsontslag) heeft
voorgedaan. De financiële effecten van deze ontwikkelingen worden momenteel doorgerekend
en zijn derhalve niet in de voorliggende geactualiseerde begroting 2021 en ontwerpbegroting
2022 verwerkt. Inmiddels wordt duidelijk dat er sprake is van een kostenstijging van het FLOovergangsrecht ten opzichte van de meerjarenraming in de begroting 2021 en de kadernota 2022.
Wij gaan ervan uit dat u binnen uw begroting ruimte vindt om deze kostenstijging op te vangen.
Wij vragen tenslotte aandacht voor de (financiële) ontwikkelingen rondom het traject
taakdifferentiatie, in het bijzonder de consequenties die het heeft voor de brandweer vrijwilligers.
Wij verzoeken u om scherper de effecten, waaronder de financiële, in beeld te brengen die de
hervormingsplannen met zich meebrengen.
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Utrechtse Heuvelrug:
De financiële positie van onze gemeente blijft van groot belang. Het in te stellen OMS-fonds kan
op onze steun rekenen, maar is ons inziens nadrukkelijk een tijdelijke oplossing voor een
structurele uitdaging. Wij beschouwen een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door het
wegvallen van de OMS-inkomsten als onwenselijk, zowel op de korte als de lange termijn (na
2023). Het standpunt is dat, in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode, het wegvallen van de
OMS-opbrengsten opgevangen dient te worden binnen de eigen exploitatie. Wij willen u in dit
daglicht verzoeken om de mogelijkheden van taakstellende bezuinigingen te onderzoeken en ons
op de hoogte te houden van de voortgang.
Wij zijn dankbaar voor uw inspanningen. De huidige en toekomstige uitdagingen zijn geenszins
gemakkelijk. Echter, er is het volste vertrouwen dat er in gezamenlijkheid gekomen kan worden
tot creatieve en passende oplossingen.
De gemeenteraad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met belangstelling
kennisgenomen van de ontwerp-begroting 2022, incl. 1e geactualiseerde begroting 2021. Er is
alom waardering voor het gevoerde financiële beleid, waarbij de deelnemende gemeenten
financieel comfort geboden is door positieve resultaten te benutten ter verlaging c.q. stabilisatie
van de gemeentelijke bijdrage. De gemeenteraad kan instemmen met voorliggende stukken,
waarbij wij uw blijvende aandacht willen vragen voor de financiële positie van de gemeente
Utrechtse Heuvelrug. Wij vragen u om ook in de toekomst positieve resultaten te blijven benutten
ter verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Tevens willen wij u verzoeken om financiële
consequenties van toekomstige ontwikkelingen, zoals het FLO-overgangsrecht, zoveel als
redelijkerwijs mogelijk binnen de eigen begroting op te vangen.
Wij realiseren ons dat de inhoudelijke en financiële uitdagingen complex zijn. Wij waarderen
derhalve des te meer uw inspanningen om onze gemeente financieel comfort te bieden.
Veenendaal:
De gemeente Veenendaal is akkoord met de ontwerpbegroting 2022 en 1e geactualiseerde
begroting 2021 van de VRU. In zowel de 1e geactualiseerde begroting 2021 als de
ontwerpbegroting 2022 valt de gemeentelijke bijdrage voor Veenendaal lager uit dan eerder
voorzien, te weten €3.000,- respectievelijk €1.000,-. Graag spreken wij onze waardering uit voor
de inspanningen van de VRU om stijgingen van de gemeentelijke bijdragen te voorkomen, zoals
het aanwenden van het jaarresultaat 2020 (€2,1 miljoen) voor het instellen van het OMS-fonds
om stijging van de gemeentelijke bijdrage in de huidige beleidsperiode (2020-2023) te voorkomen
en het doorberekenen van de € 0,5 miljoen aan voordelen en besparingen in de gemeentelijke
bijdragen.
Kanttekening: taakstellende bezuiniging in beleidsperiode 2024-2027
Echter, wij willen wel de aandacht vragen voor de hoogte van de gemeentelijke bijdrage na 2023
als het OMS-fonds uitgeput is. Zoals we reeds hebben aangegeven in onze zienswijze op de
Kadernota 2022 van de VRU kan de jaarlijkse bijdrage van de gemeente Veenendaal in de
volgende beleidsperiode (2024-2027) alleen met de trendmatige loon- en prijsstijging worden
verhoogd. Ons uitgangspunt is dan ook dat het voornemen, zoals opgenomen in het beleidsplan
2020-2023 VRU om voor nieuw beleid geen extra bijdrage te vragen aan gemeenten, behouden
blijft in het beleidsplan 2024-2027 VRU. Dit betekent dat de VRU het wegvallen van de
concessievergoeding OMS vanaf 2024 binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen. Om die
reden verzoeken wij u nogmaals om de mogelijkheden van een taakstellende bezuiniging te
bezien in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode.
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Kanttekening: mogelijk effect FLO-overgangsrecht op gemeentelijke bijdrage
In de ontwerpbegroting 2022 geeft u aan dat een recent aangenomen wetsvoorstel direct invloed
zal hebben op de (werkgevers)lasten van het FLO-overgangsrecht. Omdat de financiële effecten
van deze ontwikkelingen momenteel nog worden doorgerekend, zijn deze derhalve niet
opgenomen in voorliggende ontwerpbegroting 2022. Aangegeven wordt dat de VRU in afwachting
is van meer duidelijkheid en vervolgens de mogelijkheden zal onderzoeken om binnen de
begroting de effecten op de gemeentelijke bijdrage zoveel als mogelijk te beperken. Zoals
hierboven aangegeven, is ons uitgangspunt dat het voornemen zoals opgenomen in het
beleidsplan VRU 2020-2023 om voor nieuw beleid geen extra bijdrage te vragen aan gemeenten
behouden blijft. Dit betekent dat de VRU ook de mogelijke negatieve financiële effecten van
aanpassing van het FLO-overgangsrecht binnen de eigen exploitatie zou moeten opvangen. Wij
waarderen het zeer dat de VRU al aangeeft op zoek te gaan naar mogelijkheden om dit te
bewerkstelligen.
Vijfheerenlanden:
Geen zienswijze. Gemeente Vijfheerenlanden vraagt wel aandacht voor de financiële situatie van
gemeenten.
Wijk bij Duurstede:
… De wens is dat, in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode, het wegvallen van de OMSopbrengsten opgevangen dient te worden binnen de eigen exploitatie. Zij verzoeken in dit
daglicht de mogelijkheden van taakstellende bezuinigingen te onderzoeken en gemeente Wijk bij
Duurstede op de hoogte te houden van de voortgang. Zij herhalen de wens om rekening te blijven
houden met de financiële positie van de gemeenten door, waar mogelijk, de kosten van de
gemeente te laten afnemen…
Woerden:
De gemeenteraad kan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2021 en begroting 2022. De
stijgingen zijn het gevolg van exogene ontwikkelingen die inmiddels bij de gemeenten bekend zijn.
…Wel is de raad van mening dat dekking ook na het wegvallen van het OMS-fonds zoveel mogelijk
binnen de bestaande middelen zal moeten worden gezocht, zodat het GBTP niet verder verhoogd
hoeft te worden.
Woudenberg:
…Daarnaast vinden wij dat er een structurele oplossing moet worden gevonden om het wegvallen
van de concessievergoeding op te vangen binnen de huidige begroting door bijvoorbeeld te
bezuinigen, her-prioriteren of door efficiency… Als in meerderheid wordt besloten om het positief
resultaat in te zetten voor het instellen van een OMS-fonds om het wegvallen van de
concessievergoeding te compenseren, verwachten wij dat de Veiligheidsregio Utrecht de
komende twee jaar op zoek gaat naar bezuinigingen binnen de begroting, zodat in 2023 de
gemeentelijke bijdragen niet gaan stijgen. Wij willen op de hoogte worden gehouden van het
proces en de mogelijke bezuinigingsvoorstellen. Indien er fundamentele besluiten moeten
worden genomen, verzoeken wij u de gemeente vroegtijdig te betrekken.
Graag ontvangen wij vanaf heden een inhoudelijke reactie op de ingediende zienswijzen, zodat wij
die kunnen betrekken in de besluitvorming.
Als laatste stemmen wij in met de geactualiseerde begroting van het jaar 2021.
Zeist:
De wijziging van het OMS-stelsel vormt een forse terugloop in inkomsten voor de VRU. Het is
echter een effect dat onafwendbaar is. De gemeente Zeist vindt het daarom goed om het
positieve resultaat 2020 te reserveren om deze terugloop in inkomsten de komende jaren mee te
dekken en zo een stijging van de gemeentelijke bijdrage in die periode te voorkomen.
Het is goed dat de VRU aangeeft oog te hebben voor de financiële positie van gemeenten. Zeist
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begrijpt het standpunt van de VRU dat substantiële kostenreductie niet los gezien kan worden van
beleidsmatige keuzes en hecht er aan hierover in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode in VRUverband het gesprek te voeren.
Met inachtneming van bovenstaande vaststellingen komen wij tot een ondersteunende zienswijze
vanuit Zeist.
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