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Bijlagen

A.
B.

Onderzoeksrapport evaluatie repressieve huisvesting (ERH)
Gezamenlijke duiding werkgroep ERH en klankbordgroep gemeenten

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

kennis te nemen van het onderzoeksrapport Evaluatie repressieve huisvesting 2021 en de separaat meegegeven
duiding vanuit een gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroep ERH (VRU) met de klankbordgroep gemeenten;
in de aanloop naar de nieuwe beleidsplanperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de regionalisering van de
huisvestingslasten onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de heer Naafs en de heer Molkenboer.

Toelichting
Besluitpunt 1
Vanuit de VRU is in samenwerking met onderzoeksbureau Enneüs en de gemeenten invulling gegeven aan de
bestuurlijke afspraak van 28 november 2016 om een evaluatie ten aanzien van de repressieve huisvesting te
organiseren waarin de gekozen systematiek ‘gebruik om niet’ werd geëvalueerd. Dit onderzoek is afgerond, 20 van de
26 gemeenten namen hieraan deel. Het onderzoek (bijlage A) geeft een diffuus beeld, waarbij kan worden
geconcludeerd dat er op de meeste onderwerpen in relatie tot repressieve huisvesting in meer of mindere mate sprake
is van uiteenlopende meningen en inzichten. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie op ambtelijk niveau is dat over
de meeste punten in relatie tot repressieve huisvesting geen duidelijke consensus bestaat, waardoor de huidige
samenwerkingsvorm niet goed functioneert. Bij een aanzienlijk deel van de deelnemers aan het onderzoek is sprake van
onvrede over de huidige samenwerkingsvorm.

Besluitpunt 2
Nu de resultaten bekend zijn is het wenselijk dat wordt gesproken over het vervolg, mede in het licht van de eerder
gestarte discussie over regionalisering van de huisvestingslasten en ter verkenning van de zienswijzen op het
onderwerp repressieve huisvesting. Een en ander uiteraard in relatie tot de nieuwe beleidsplanperiode. Ook vanuit
bedrijfsvoeringsperspectief is aanleiding om het bestuurlijke gesprek te voeren over regionalisering van de
huisvestingslasten. Dit gesprek kan voorbereid worden onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de heren Naafs
en Molkenboer. In lijn met het advies van de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën stelt het
dagelijks bestuur voor om in aanloop naar de nieuwe beleidsperiode het bestuurlijke gesprek te voeren over de
regionalisering van de huisvestingslasten. Voorgesteld wordt om de extra bestuurlijke sessie in april 2022 te benutten
voor het verkennen van de bestuurlijke uitgangspunten, zodat in de vergadering van het algemeen bestuur van 04 juli
2022 formele besluitvorming kan plaatsvinden over het verdere proces, waaronder het eventueel instellen van een
tijdelijke adviescommissie.

Financiële consequenties
Vooralsnog alleen de inzet en capaciteit (arbeidstijd) van zowel VRU als de gemeentelijke partners ter voorbereiding op het
bestuurlijke gesprek.
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Verdere behandeling
Extra bestuurlijke sessie VRU
Algemeen bestuur VRU

20 april 2022
04 juli 2022
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