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Raadsvoorstel conform besloten
De griffier.

Onderwerp
Vaststelling zienswijze Programmabegroting 2018 / 1e wljziging 
Programmabegroting 2017 VRU

Begrotingswijziging 
2017: €70.000,- 
2018: Niet van toepassing

Datum raadsvergadering 
Sjuli 2017

Datum commisslevergadering 
6juni 2017

Endelhovenlaan 1,3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevechtnl 
info@stichtsevecht.nl

Commissie 
Bestuur en Financidn

Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman

Organisatie onderdeel
Gemeentesecretaris

E-mail opsteller
koen. iansen@stichtsevecht. nl

Telefoonnummer:
0346 25 47 16

Registratie nummer
Z/17/110945-VB/17/08026

Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit

1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU / 1e wijziging 
Programmabegroting 2017 VRU.

2. Kennisnemen van de Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU / 1e wijziging 
Programmabegroting 2017 VRU.

3. Vaststellen van de conceptzienswijze Stichtse Vecht Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU / 
1® wijziging Programmabegroting 2017 VRU.

4. Instemmen met het reserveren van 1% op de loonkosten (€ 30.000,--) voor toekomstige lasten 
als gevolg van de CAO-onderhandelingen voor 2017 en 2018.

5. Financieie consequenties van dit voorstel opnemen in de Bestuursrapportage 2017 en de 
Begroting 2018.

Samenvatting
De VRU heeft ons de 1" wijziging Programmabegroting 2017 VRU en de Ontwerp- 
Programmabegroting 2018 VRU opgestuurd, met het verzoek van zienswijzen van de gemeenteraad. 
De twee bovengenoemde stukken zijn dit jaar samengevoegd om meer overzicht te cre6ren en de 
leesbaarheid te vergroten.

Gemeentelijke bijdrage Stichtse Vecht
De programmabegrotingen geven voor Stichtse Vecht inzicht en helderheid hoe hoog de 
gemeentelijke bijdragen in het lopende en komende jaar zullen zijn. Interne en externe 
ontwikkelingen, zoals veranderende wetgeving, prijsindexering en loonaanpassingen, kunnen zorgen 
voor mutaties in deze bijdrage. In dit raadsvoorstel voIgt een samenvatting van relevante mutaties in 
de bijdragen van 2017 en 2018.
Loon- & prijsaanpassingen
Tijdens de opstelling en zienswijzeprocedure van 2® wijziging Programmabegroting 2016 VRU is 
gebleken dat de CAO-onderhandelingen van de brandweer resulteerden in een begrotingswijziging
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van € 59.000,-. Dit effect was niet begroot, vanwege het feit dat de VRU deze ontwikkeling had 
verwerkt als een Pro Memorie post.

In de 1® wijziging Programmabegroting 2017 VRU is te zien dat toekomstige financifile lasten uit de 
CAO-onderhandelingen wederom als Pro Memorie zijn verwerkt. In het AB VRU van 27 maart 2017 
heeft Stichtse Vecht aangegeven dat het voorspelbaar is dat de CAO-onderhandelingen wederom 
zullen resulteren in extra financieie lasten. De VRU heeft aangegeven de post op Pro Memorie te 
behouden. Het college stelt naast de conceptzienswijze tevens voor om een reserve in onze 
begroting te creferen ten behoeve van toekomstige financieie lasten uit de CAO-onderhandelingen.

IJkpuntscores Gemeentefonds en financieringsmodel
De bijdrage aan de VRU wordt op dezelfde manier verdeeld als het Rijk de algemene uitkering voor 
de gemeente Stichtse Vecht berekent. De bijdrage wordt berekend met zogenoemde maatstaven en 
ijkpuntscores, die jaarlijks door onderzoeksbureau Cebeon worden herberekend. In 2017 en 2018 
resulteert deze herberekening in een daling van de gemeentelijke bijdrage van Stichtse Vecht.

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
De VRU wordt op hoofdlijnen op twee manieren gefinancierd, namelijk door het Rijk enerzijds (de 
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding, of BDuR) en de gemeentelijke bijdragen anderzijds. Met de 
Kadernota VRU 2017 werd duidelijk dat de BDuR in 2017 werd verlaagd met € 770.000,-. De VRU 
had deze korting voorzien en had hiervoor zelf€ 308.000,- bezuinigd. Het DB achtte het niet 
raadzaam om ook de resterende € 462.000,- door de VRU te laten opvangen en adviseerde om dit 
bedrag te dekken door een ophoging van de gemeentelijke bijdragen. Voor 2017 is incidenteel 
besloten om dit bedrag te dekken door een ophoging van de gemeentelijke bijdragen.

In de bestuursconferentie van September 2016 is bekeken hoe de korting van de BDuR structureel 
wordt verwerkt. De VRU stelt middels de Ontwerp-Jaarstukken 2016 voor om het incidentele 
overschot gedeeltelijk in te zetten om de korting voor 2017 op te vangen. Dit is in lijn met het 
standpunt van de raad om de BDuR niet te dekken door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage. 
De VRU heeft de opvang van de korting op de BDuR vanaf 2018 in de gemeentelijke bijdragen 
verwerkt.

Bezuinigingen
Het AB VRU heeft in 2013 besloten dat de VRU een structured bezuiniging doorvoert van 8% op de 
gemeentelijke bijdrage. De bezuinigingen zijn tweeledig, namelijk een generieke bezuiniging op de 
taakstelling van de VRU en een specifieke bezuiniging door repressieve efficiency in het werkgebied 
van Utrecht.

ITdtale bezuinigingen op de VRU -

Tranche 2017 Tranche 2018 Totaal
Generieke taakstelling €475.000 €425.000 € 900.000

Repressieve efficiency
Utrecht

€ 600.000 € 635.000 €1.235.000

Effect bijdragen €1.075.000 €1.060.000 €2.135.000
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BTW-compensatie gebouwgeretateerde kosten & vennootschapsbelasting 
In het verleden was het mogelijk om de BTW-lasten over de gebouwgerelateerde kosten via de VRU 
te factureren. Hierdoor kon de BTW worden gecompenseerd via de belastingdienst. Binds 1 januari 
2014 is deze constructie niet meer van toepassing. Ter compensatie van deze kostenstijging heeft 
het Rijk destijds de BDuR aan de VRU structureel verhoogd. De VRU zette vervolgens deze 
structurele verhoging in om per kwartaal alle gemeenten apart te compenseren voor BTW-lasten over 
gebouwgerelateerde kosten.

Vanwege praktische redenen en het besluit van het project Repressieve Huisvesting, waarbij 
gemeenten het beheer behouden over hun posten, zal deze compensatie van de BTW direct worden 
ingezet om de gemeentelijke bijdragen collectief te verlagen. In de begroting is te zien dat de VRU de 
gemeente Stichtse Vecht de afgelopen paar jaar tussen de € 15.000,- en € 18.000,- heeft 
gecompenseerd aan BTW. De VRU heeft vanaf 2018 onze gemeentelijke bijdrage met € 21.000,- 
verlaagd als compensatie voor de BTW-lasten over gebouwgerelateerde kosten. In de toekomst 
worden schommelingen in de uitgaven voor wat betreft gebouwgebonden kosten niet meer via deze 
wijze gedempt.

Met betrekking op de vennootschapsbelasting is het door nieuwe wetgeving mogelijk dat 
veiligheidsregio's vennootschapsbelasting moeten betalen over winstgevende activiteiten. In 2016 is 
onderzoek gedaan in hoeverre veiligheidsregio’s in aanmerking komen voor deze 
vennootschapsbelasting. Door nieuwe wetgeving dienen ook overheidslichamen sinds 2016 belasting 
te betalen over winstgevende activiteiten. De VRU venvacht vanwege het minimale aantal 
winstgevende activiteiten niet of nauwelijks vennootschapsbelastingplicht te moeten betalen.

Dit houdt in dat de gemeente Stichtse Vecht de budgetten voor gebouwgebonden kosten met circa 
€ 20.000,- moet verhogen.

Meerjarenraming lasten FLO-overgangsrecht
Het FLO was tot 1 januari 2006 een regeling die voor brandweerpersoneel de mogelijkheid bood om 
eerder te stoppen met werken, vanwege de zwaar belastende functie. De regeling is anno 2017 niet 
meer van kracht. Er is sprake van FLO-overgangsrecht. De gemeentelijke lasten kunnen voor dit 
overgangsrecht per jaar fluctueren, vanwege premieaanpassingen of veranderingen in de 
persoonlijke situatie (uitdiensttreding, overlijden, etc.).

In 2017 en 2018 vallen de FLO-lasten lager uit dan venvacht en is in mindering gebracht op de 
gemeentelijke bijdragen.

Bijiagen
1. Aanbiedingsbrief Ontwerp-Programmabegroting VRU 2018 / 1e wijziging Programmabegroting 

2017 VRU
2. Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU /1® wijziging Programmabegroting 2017 VRU
3. Conceptzienswijze Stichtse Vecht Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU /1 e wijziging 

Programmabegroting 2017 VRU
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het doel en beoogd maatschappelijk effect is de controlefunctie van de raad te benutten door een 
zienswijze op de Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU en de 1® wijziging Programmabegroting 
2017 VRU te geven.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Conform artikel 8, 9 en de bijiage van artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio’s is Stichtse Vecht 
verplicht deel te nemen aan de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio Utrecht, samen 
met de andere 25 gemeenten van de Provincie Utrecht. In deze gemeenschappelijke regeling zijn de 
volgende artikelen relevant;
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 1:

Het Dagelijks Bestuur zendt de ontvirerp-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.

Argumenten & kanttekeningen
De loon- en prijsaanpassingen zijn externe ontwikkelingen waar de VRU geen invioed op heeft. Loon- 
en prijsaanpassingen zijn tevens ontwikkelingen die standaard worden doorbelast aan de 
gemeenten. De bezuinigingen, BTW-compensatie, meevaller van de FLO-lasten en de bijstelling van 
de ijkpuntscores werken in het voordeel voor de bijdrage van Stichtse Vecht. Hierdoor zijn geen 
kritische kanttekeningen op te merken.

Inzake de reserve opvang korting BDuR heeft de VRU zelf gezorgd voor het positieve resultaat op de 
jaarrekening. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft haar principe uitgesproken dat de korting op 
de BDuR niet wordt gedekt door een ophoging van de gemeentelijke bijdrage. Middels het opvangen 
van de korting met het rekenresultaat tracht de VRU aan deze wens van de raad te voldoen. Een 
belangrijke kanttekening daarbij is wel dat een structurele opiossing voor de korting momenteel nog 
niet is gevonden. De VRU heeft hierin aangegeven dat zij geen mogelijkheid ziet om de korting 
structureel in haar begroting te verwerken, bovenop reeds besloten bezuinigingen.

Communicatie
Na instemming van de zienswijze, zal deze schriftelijk aan de VRU worden verzonden.

Financien, risico’s en indicatoren

Opbouw gemeentelijke bijdrage Stichtse VbchtWSnlerWlrfvoBr 201 feri 2018 ^ *
............................. i ., .’i: ' i- .ii ,'*' ..... .........................................

Kadernota 2017 & Programmabegroting 2017
(opgenomen in begroting Stichtse Vecht)

€ 3.455.000

Loonaanpassing + € 93.000
FLO mutatie 2017 -€9.000

Mutatie maatwerkafspraken -€-2.000
Bijdrage 1® wijziging Programmabegroting VRU 2017 € 3.537.000

Mutatie onderzoek CEBEON -€12.000
Biistelling ijkpuntscores 2018 - € 53.000

Taakstelling tranche 2018 -€42.000
Prijsindexatie 2018 + €9.000
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Opvang korting BDuR
FLO mutatie 2018

_Wijziging in verband met BTW compensatie
Bijdrage Programmabegroting 2018

+ €17.000
+ €10.000
-€21.000

€ 3.445.000

Verloop gemeentelijke bijdrage Stichtse Vecht 2017

Bijdrage 2016 € 3.332.294
(resultaat)
Kadernota 2017 & Programmabegroting 2017 € 3.455.000
(opgenomen in begroting Stichtse Vecht)
1® wijziging Programmabegroting VRU 2017 ^ € 3.537.000

Verloop gemeentelijke bijdrage Stichtse Vecht 2018

Meerjarenraming 2018 in €3.451.000
Programmabegroting 2017
Kadernota 2018 € 3.453.000

Programmabegroting 2018 € 3.459.000

De in de 1® wijziging van de programmabegroting 2017 opgenomen bijdrage van Stichtse Vecht is 
€ 70.000,” hoger dan de raming in de begroting van Stichtse Vecht. Voorgesteld wordt om dit op te 
nemen in de Bestuursrapportage 2017. Tevens dient rekening te worden gehouden met een nadeel 
van € 30.000,” als gevolg van de toekomstige lasten door CAO-onderhandelingen.
Deze zullen dan ten laste van de algemene stelposten 2017 moeten worden gebracht.

Vervolg
Met Algemeen Bestuur van de VRU zal alle ingediende zienswijzen tijdens de vaststelling van de 
Ontwerp-Programmabegroting 2018 en 1® wijziging Programmabegroting 2016 VRU behandelen.

9mei 2017

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

Gemeentesecretaris Burgemeester
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Onderwerp
Zienswijze Programmabegroting 2018 /1' wijziging Programmabegroting 2017 VRU

Begrotingswijziging 
2017: €70.000,- 
2018. N.v.t.

Datum raadsvergadering
3juli 2017

Commissie

6juni 2017

Registratie nummer
Z/17/110945-VB/17/08026

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op:
artikel 8, 9 en de bijiage bij artikel 8 van de Wet Veiligheidsregio's;
artikel 4.4 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016;
het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017;
de bespreking in de commissie Bestuuren Financien van 6 juni 2017,

Besluit
1. de conceptzienswijze Stichtse Vecht Ontwerp-Programmabegroting 2018 VRU /1® wijziging 

Programmabegroting 2017 VRU vast te stellen;
2. in te stemmen met het reserveren van 1% op de loonkosten (€ 30.000,-) voor toekomstige 

lasten als gevolg van de CAO-onderhandelingen voor 2017 en 2018;
3. financieie consequenties van dit voorstel op te nemen in de Bestuursrapportage 2017 en de 

Begroting 2018.

3Juli 2017

Griffier Voorzitter
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