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Geachte raad, 

 

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2024. De kadernota is op 7 november jl. 

behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. Daarbij zijn de adviezen van 

de bestuurlijke adviescommissie bedrijfsvoering en financiën en de adviescommissie 

gemeentesecretarissen veiligheid betrokken. U ontvangt de kadernota in een vroeg stadium. Zo 

bent u in staat de financiële effecten, voor zover nu bekend en vastgesteld, te betrekken bij het 

opstellen van uw gemeentebegroting. In de tabel in bijlage 1 zijn de mutaties van de 

gemeentelijke bijdragen en vergoedingen aan de VRU opgenomen. 

 

Bestuursagenda VRU 2024-2027 

De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 

2024-2027. Voor de periode vanaf 2024 wordt de gewenste beleidsontwikkeling opgenomen in de 

Bestuursagenda VRU 2024-2027. Het regionale risicoprofiel vormt de basis voor de 

bestuursagenda. Op dit moment worden de reacties van de raden op de eerste versie van het 

regionale risicoprofiel verzameld en wordt input gevraagd op het te voeren beleid voor de 

komende beleidsperiode. De bestuurlijke bespreking en besluitvorming hierover vindt plaats in de 

eerste helft van 2023. 

 

De bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 wordt in maart 2023 voor de eerste keer 

behandeld in het algemeen bestuur. Daarna worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld 

om te reageren, zodat deze reacties kunnen worden meegenomen in de definitieve 

besluitvorming in juli 2023. Eventuele voorstellen voor nieuw of gewijzigd beleid1 die daaruit 

voortvloeien zullen op dat moment worden verwerkt in de ontwerp-begroting VRU 2024. Deze 

ontwerp-begroting wordt gelijktijdig met de bestuursagenda voor een zienswijze aan de 

gemeenteraden voorgelegd. De voorliggende kadernota bevat dan ook geen mutatie van de 

gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en 

prijsaanpassing. 

 

Bijstelling ijkpuntscores gemeentefonds 

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de ijkpuntscores van het 

gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding. Deze verdeling is 

                                                                        
1 Hierbij wordt ook de afweging gemaakt of het wegvallen van de opbrengsten uit het openbaar meldsysteem vanaf 2024 via 
een bezuiniging moet worden opgevangen en zo ja, welke keuzes dit vergt in de taakuitvoering. Concrete voorstellen hiervoor 
worden voorbereid. 
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geactualiseerd op basis van de meest recente cijfers, waarin ook de effecten van de herijking van 

het gemeentefonds per 2023 zijn verwerkt. Mutaties in het gemeentefonds hebben geen effect 

op de totale omvang van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU; de ijkpuntscores worden alleen 

gebruikt om de onderlinge verdeling te bepalen. Door de herijking van het gemeentefonds 

kunnen de verschuivingen per gemeente dit jaar groter zijn. Het is goed om hierbij te vermelden 

dat deze verschuivingen samenhangen met de uitkering die de gemeenten ontvangen via het 

gemeentefonds: een stijging van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU is dus het gevolg van een 

hogere uitkering in het gemeentefonds voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding en 

andersom. 

 

Loon- en prijsaanpassing 

In totaal zal er een bedrag van € 96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 

2024. Ten opzichte van de bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de 

stijging € 6,6 miljoen (7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en 

prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan 

gemeenten via het gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus 

indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. 

 

Ontwikkelingen en risico’s 

De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die (op termijn) van invloed 

kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota 

zonder financieel effect op de bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. 

Eventuele financiële effecten worden komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de 

bestuursagenda voor de beleidsperiode 2024-2027 en/of de begroting 2024. 

 

Ontwikkeling vergoeding individueel gemeentelijk pluspakket 

Op verzoek van gemeenten levert de VRU ook diensten aan individuele gemeenten. Hiervoor 

betalen deze gemeenten een (kostendekkende) vergoeding. De stijging van de vergoedingen voor 

het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP) is hoofdzakelijk het gevolg van de loon- en 

prijsaanpassing. 

 

Zienswijze  

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 2 februari 2023 aan het bestuur van de VRU kenbaar te 

maken, ter attentie van de concerncontroller, de heer Van 't Hoog. Het proces daarna ziet er als 

volgt uit: 

- De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het algemeen bestuur op 6 februari 

2023. 

- De uitkomst van de bespreking van de zienswijzen in het algemeen bestuur op  

6 februari 2023 wordt betrokken bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2024 die 

voorligt in het algemeen bestuur op 27 maart 2023. 

- De ontwerp-begroting wordt voor een zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden, waarna 

het algemeen bestuur de begroting 2024 op 3 juli 2023 vaststelt. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het dagelijks bestuur,  

 

J.R. Donker, 

secretaris 
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Bijlage 1: Mutaties gemeentelijke bijdrage voor het gezamenlijk basistakenpakket (GBTP) 

 

 
 




