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Geachte heer Van ’t Hoog, 
 
Bij de brief van 31 maart 2017 heeft u onze gemeenteraad de Ontwerp-Programmabegroting 2018 
VRU en de 1e wijziging Programmabegroting 2017 VRU toegezonden en verzocht om zienswijzen 
hierop te geven. In de vergadering van 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad haar zienswijzen 
vastgesteld. Wij kunnen u derhalve als volgt berichten op uw verzoek om een reactie op 
vorengenoemde financiële stukken.  
 
De raad heeft tijdens de Kadernota 2018 VRU geconstateerd dat de eventuele consequenties voor 
de uitvoering van de VRU-taken ten gevolge van de verlaging van de BDuR niet inzichtelijk zijn 
gemaakt. Daarbij is opgemerkt dat de stelling dat exogene ontwikkelingen in principe doorberekend 
worden in de gemeentelijke bijdrage niet onderbouwd is. De raad heeft in haar zienswijze op de 
Kadernota 2018 VRU aangegeven dat het onvoldoende duidelijk is welke feitelijke consequenties er 
kunnen voortvloeien uit het verwerken van de verlaging van de BDuR in de VRU-begroting. 
Daarnaast is benoemd dat inzicht in concrete gevolgen en de onderbouwing daarvan noodzakelijk is 
alvorens een besluit te kunnen nemen ten aanzien van een eventuele compensatie door verhoging 
van onze gemeentelijke bijdrage.  
 
De raad constateert dat in de Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU, ondanks het verzoek van de 
raad in haar zienswijze op de Kadernota 2018 VRU, het nog steeds onvoldoende duidelijk is welke 
feitelijke consequenties er kunnen voortvloeien uit het opvangen van de BDuR in de begroting van 
de VRU. Daarnaast zijn geen taak-inhoudelijke argumenten toegevoegd die de compensatie van de 
korting op de BDuR door een ophoging van onze gemeentelijke bijdrage onderbouwen. Derhalve kan 
de raad niet instemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage in 2018 voor het 
compenseren van de korting op de BDuR.  
 
Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze meeneemt in uw overwegingen. 
  
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 
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