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Bijlagen

A.
B.

Zienswijzennotitie kadernota 2023
Kadernota VRU 2023 (incl. aanbiedingsbrief)

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

kennis te nemen van de zienswijzen op de kadernota 2023;
de voorgestelde lijn in de kadernota 2023 in de ontwerpbegroting 2023 te verwerken.

Toelichting
De concept kadernota is op 8 november 2021 in het algemeen bestuur besproken. Op 22 november 2021 is de kadernota
aan de gemeenten verzonden met daarbij het verzoek uiterlijk 3 februari 2022 hun zienswijze kenbaar te maken.
Samenvatting zienswijzen gemeenten
Op de kadernota 2023 zijn van 26 gemeenten zienswijzen ontvangen. Daarvan hebben 15 zienswijzen de status ‘concept’ en
11 zienswijzen de status ‘definitief’ (bijlage A).
De algemene strekking is dat 25 gemeenten steun verlenen aan het (financiële) kader in de kadernota 2023 of geen
zienswijze indienen. Eén gemeente steunt het financiële kader niet en verzoekt om een voorstel te doen om de loon- en
prijscompensatie binnen de begroting op te vangen.
Naast de steun voor de financiële kaders en complimenten over de aanpak en de helderheid van de stukken vragen
verschillende gemeenten om betrokken te blijven worden bij een aantal ontwikkelingen, zoals taakdifferentiatie, de
Omgevingswet en de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. In het verlengde daarvan verzoekt een aantal gemeenten om
de financiële risico’s nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare weerstandscapaciteit.
Voorstel verwerking in de begroting 2023
Op basis van de stand van de ingekomen zienswijzen tot en met 3 februari 2022 stelt het dagelijks bestuur voor de
voorstellen uit de kadernota ongewijzigd te verwerken in de ontwerpbegroting 2023 en conform een aantal verzoeken in de
zienswijzen de financiële risico’s voor zover mogelijk nader te kwantificeren en te relateren aan de beschikbare
weerstandscapaciteit.

Financiële consequenties
Niet van toepassing

Verdere behandeling
-

De ontwerpbegroting 2023 wordt op 28 maart 2022 in het algemeen bestuur besproken.
Vervolgens wordt de ontwerpbegroting 2023 voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. Definitieve vaststelling
van de begroting 2023 vindt plaats in het algemeen bestuur van 4 juli 2022.
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