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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. Kennis te nemen van de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht. 
2. De zienswijze op de Kadernota 2019 Veiligheidsregio Utrecht vaststellen. 
 
 
Samenvatting 
 
De VRU heeft op 30 november jl. de Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 verzonden aan de 
gemeenten, met het verzoek om een zienswijze van onze gemeenteraad. Middels dit raadsvoorstel 
informeert het college uw gemeenteraad over de voorliggende kadernota. 
Aan de hand van de Kadernota 2019 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en 
beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2019 die in het voorjaar van 2018 wordt 
opgesteld. 
 
 
Bijlagen 

1. Aanbiedingsbrief Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 
2. Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 
3. Informatienota Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 
4. Concept Zienswijze Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 
5. Raadsbesluit Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 

  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Kadernota Veiligheidsregio Utrecht 2019 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 
Datum raadsvergadering 
6 maart 2018 
 
Datum commissievergadering 
13 februari 2018 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
 
Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman 
 
Organisatie onderdeel 
Openbare Orde en Veiligheid 
 
E-mail opsteller 
Koen.Jansen@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254716 
 
Registratie nummer 
Z/17/124998-VB/17/09089 
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Inleiding 
Bijgaand treft u de Kadernota 2019 van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan. De Kadernota 2019 
wordt door het Algemeen Bestuur (AB) van de VRU toegezonden aan de gemeenteraden. Zij kunnen 
bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken of nadere toelichting vragen. De zienswijzen worden 
besproken in aanloop naar de Programmabegroting 2019 in de vergadering van het AB op 19 
februari 2018. 
 
Aan de hand van de Kadernota 2019 informeert de VRU de gemeenten over de financiële en 
beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2019 die in het voorjaar van 2018 wordt 
opgesteld. In de Kadernota 2019 ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte 
van de gemeentelijke bijdrage, waaronder loon- en prijsontwikkelingen. 
 
De Kadernota 2019 is in de vergadering van het AB op 13 november 2017 uitvoerig besproken. Een 
aantal gemeenten, waaronder Stichtse Vecht, heeft aangegeven met de eerste versie van de 
Kadernota niet in te kunnen stemmen. Uit de inhoudelijke discussie kwam onder meer naar voren dat 
er behoefte was aan meer onderbouwing van de factoren die leiden tot de verhoogde gemeentelijke 
bijdrage en welk deel hiervan structureel dan wel incidenteel opgevangen moet worden. Op basis van 
deze discussie is een aantal wijzigingen doorgevoerd. De onderbouwing is vastgelegd in de 
Informatienota Kadernota 2019. Deze is ter informatie bijgevoegd. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De Kadernota VRU 2019 is het eerste opgestelde financiële document voor het financiële jaar 2019. 
Het heeft geen directe relatie met ander beleid, naast de Programmabegroting VRU 2019. 
 
De relatie met bestaande regelgeving is als volgt: 
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 1: 
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting ten minste acht weken voordat de ontwerp-
begroting aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de raden. 
 
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 3: 
De raden kunnen bij het dagelijks bestuur hun zienswijze over de ontwerp-begroting naar voren 
brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
ontwerp-begroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 
 
Beoogd effect 
Met het indienen van de zienswijzen wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid zeggenschap te 
hebben over de financiële huishouding van een gemeenschappelijke regeling.      
 
Argumenten 
 Gemeentelijke bijdrage 
De afgelopen jaren zijn aanzienlijke bezuinigingen doorgevoerd. Sinds de regionalisering in 2010 tot 
en met 2018 is ruim 20% bezuinigd op de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. Dit betekent overigens 
niet dat de gemeentelijke bijdrage 20% lager is geworden. Die schommelt sinds 2013 rond de € 55 
(voor 2018 nog € 55,71) per inwoner. De bijdrage zoals verwerkt in de kadernota 2019 komt op € 
58,34. Een stijging van € 2,63 per inwoner. Hiervan is € 1,35 incidenteel en € 1,28 structureel.  
 
Dit houdt in, een stijging van de totale gemeentelijke bijdrage aan de VRU voor het gemeentelijk 
basispakket van € 5,6 miljoen euro ten opzichte van 2018. In 2016 is de verdeelsystematiek over de 
gemeenten, die gebaseerd is op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, herijkt. Hierover heeft 
u destijds uw zienswijze gegeven voordat het AB dit heeft vastgesteld. 
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De beoogde verhoging van de bijdrage wordt veroorzaakt door kostentoename als gevolg van loon- 
en prijsaanpassingen en de lasten van het FLO-overgangsrecht. Daarnaast is een aantal (deels) 
onvermijdelijke (beleids)ontwikkelingen te noemen die zorgen voor de verhoging, zoals: 

• Toename adviesaanvragen bouw en evenementen 
• Extra opleidingsbehoefte brandweervrijwilligers (gemiddeld 20 meer nieuwe vrijwilligers per 

jaar dan waarmee rekening is gehouden) 
• Vergroten arbeidshygiëne brandweer  (wettelijke verplichting) 
• Toename AED-uitrukken 
• Versterken inkoopfunctie 
• Multifunctionele paraatheid brandweer 

 
Versterken inkoopfunctie 

De afgelopen jaren is gebleken dat de inkoopcapaciteit van de VRU niet is berekend op de in 
omvang en complexiteit toenemende inkooptaak. De VRU heeft als grote veiligheidsregio een 
substantiële materieelbehoefte en een jaarlijks inkoopvolume van 30-40 miljoen euro. Op basis van 
resultaten uit een extern onderzoek dient hiertoe een minimale inkooporganisatie te functioneren, 
hetgeen een uitbreiding van 4 fte betekent. Omdat verwacht wordt dat de inkooporganisatie op 
termijn ook inkoopvoordelen zal opleveren wordt vanaf 2020 een structurele taakstelling van € 76.000 
(1fte) opgenomen. Verder wordt bij de inkooporganisatie onderzocht of dit het best met medewerkers 
of door middel van samenwerkingsverbanden kan worden vormgegeven. Omdat de voordelen in 
2019 nog niet gerealiseerd zijn is voor 2019 een incidentele bijdrage voor dit bedrag opgenomen. 
 

Multifunctionele paraatheid brandweer 
De trend in de veiligheidsregio is dat het aantal vrijwilligers ongeveer gelijk blijft (bij sommige posten 
is het werven van vrijwilligers lastig). Wel zien we dat de beschikbaarheid van vrijwilligers overdag 
tijdens werkdagen afneemt. Daarom zal er een experiment uitgevoerd worden waarbij twee kleine 
flexibele, multifunctionele eenheden op werkdagen van 06.00 - 18.00 uur ingezet worden om de 
paraatheid op peil te houden. Deze eenheden worden niet standaard op één post gestationeerd, 
maar worden ingezet waar de risico’s het hoogst zijn. Als er geen incidenten zijn kunnen ze ingezet 
worden voor preventieadviezen, voorlichting, preparatie etc. 
De incidentele kosten (personeelslasten) bedragen € 980.000 per jaar. De duur van het experiment is 
mede naar aanleiding van de discussie in het AB aangepast van twee naar één jaar (2019). 
De uitkomsten van het experiment kunnen mogelijk in 2020 leiden tot wijzigingsvoorstellen voor het 
dan vigerende (dynamische) dekkingsplan 2020-2023. 
 
De nut en noodzaak van de (deels) onvermijdelijke beleidsontwikkelingen, zijn te rechtvaardigen 
omdat ze ook (rechtstreeks) in verband gebracht kunnen worden met beleid en activiteiten die de 
gemeente zelf uitvoert. Bijvoorbeeld: een toename van adviezen op bouwen en evenementen 
betekent eveneens aan de zijde van de gemeente meer legesinkomsten (Ruimte en/of programma 
toerisme). De toename van AED-uitrukken levert een structurele bijdrage aan de volksgezondheid, 
hetgeen (indirect) aansluit op de doelstellingen in ons lokale volksgezondheidsbeleid. 
 
De Kadernota 2019 is op basis van de aanvullende informatie voldoende onderbouwd. Wel wordt er 
waarde aan gehecht dat er binnen het AB nog een inhoudelijke discussie wordt gevoerd over de 
omvang van de benodigde versterking van de inkooporganisatie. Daarnaast de vraag of de personele 
kosten voor het experiment multifunctionele paraatheid brandweer (€ 980.000) ook deels 
opgevangen kunnen worden uit huidige personeelslasten. 
 

Toename adviesaanvragen bouw en evenementen 
Wij herkennen ons niet in de toename van het aantal adviesaanvragen voor bouw- en 
evenementenvergunningen. Via de zienswijze wordt gevraagd hier meer inzicht in te geven. 
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Kanttekeningen 
Niet van toepassing 
 
Communicatie 
Niet van toepassing 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
In de Kadernota 2019 ligt de nadruk op de ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de 
gemeentelijke bijdrage, waaronder loon-en prijsontwikkelingen. Tevens wordt een aantal 
(onvermijdelijke) beleidsontwikkelingen genoemd die van invloed zijn op de bijdrage voor 2019.  
 
Uitgaande van de VRU-Kadernota 2019 stijgt de gemeentelijke bijdrage 2019 van Stichtse Vecht 
incidenteel met circa € 80.000 en structureel met circa € 143.000. In de meerjarenbegroting 2018 is 
voor 2019 geanticipeerd op een indexatie van de gemeentelijke bijdrage met circa € 50.000. Na het 
doorlopen van de zienswijzeprocedure zal de VRU de Kadernota 2019 definitief vaststellen.  
 
De gemeenteraad van Stichtse Vecht zal in de loop van 2018 de gemeentelijke Kadernota 2019 
vaststellen. Hierin zal ook de actualisatie van de in Stichtse Vecht gehanteerde loon-en 
prijsontwikkelingen en de meerjarenramingen van de Programmabegroting 2018 worden 
meegenomen. Op basis van de vastgestelde gemeentelijke Programmabegroting 2018 kan de 
verhoogde VRU-bijdrage worden opgevangen binnen de meerjarenraming van het begrotingssaldo 
en de huidige ramingen van de autonome ontwikkelingen. Wij beoordelen de VRU-
(meerjaren)begroting 2019 op basis van onze gemeentelijke Kadernota 2019 en betrekken hierbij ook 
de in dit voorstel beschreven zienswijzen. 
 
Vervolg 
Na afloop van de commissievergadering Bestuur en Financiën d.d. 13 februari 2018 wordt de 
concept zienswijze verstuurd, zodat deze meegenomen kan worden tijdens de behandeling van het 
AB d.d. 19 februari 2018. De vastgestelde zienswijze wordt direct na de gemeenteraadsvergadering 
verstuurd. De VRU is hiervan op de hoogte gesteld. 
 
 
23 januari 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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