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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief Ontwerpjaarstukken 2016 Veiligheidsregio Utrecht. 
2. Kennisnemen van de Ontwerpjaarstukken 2016 Veiligheidsregio Utrecht; 
3. Vaststellen van de voorgelegde concept-zienswijze op de ontwerpjaarstukken van de 

Veiligheidsregio Utrecht. 
 
 
Samenvatting 
 
In het AB VRU van 27 maart jl. zijn de Ontwerpjaarstukken 2016 VRU en het voorstel voor mogelijke 
bestemmingen van het positieve resultaat besproken. Voordat de jaarstukken definitief in het AB 
VRU van 4 juli a.s. worden vastgesteld, heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze te 
geven.  
 
De VRU heeft een positief resultaat van € 1.700.000 geboekt. De VRU heeft in haar jaarstukken twee 
voorstellen voor bestemmingen van het positieve resultaat gedaan: 
 
• Reservering egalisatiereserve kapitaallasten 
Tijdens de bestuursconferentie van 28 september 2016 is het vormen van een egalisatiereserve voor 
de kapitaallasten besproken. De VRU heeft deze reserve gevormd om niet-bestede kapitaallasten 
over te hevelen naar volgende jaren, zodat de VRU toekomstig hoge kapitaallasten kan dekken 
zonder ophogingen van de gemeentelijke bijdragen. Het AB VRU heeft ingestemd met een eerste 
dotatie over dit rekeningsresultaat. 
 
• Reservering opvangen BDuR 2017 
In de Kadernota VRU 2017 bleek dat het Rijk haar doeluitkering rampenbestrijding, een directe 
financiering aan veiligheidsregio’s, zou gaan korten. Door deze korting had de VRU in 2017 een 
tekort van € 770.000. Doordat de VRU deze korting had voorzien, had de VRU in 2017 zelf € 308.000 
reeds bezuinigd. Het restant diende opgevangen te worden door een ophoging van de gemeentelijke 
bijdragen. 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststelling zienswijze Ontwerp-Jaarstukken 2016 VRU 
 
Begrotingswijziging 
Nader te bepalen 
 
Datum raadsvergadering 
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Datum commissievergadering 
18 april 2017 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
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E-mail opsteller 
Nick.Roos@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346-254318 
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Voor 2017 is besloten dat de VRU de korting incidenteel opvangt in haar eigen begroting. Door het 
positieve resultaat doet de VRU een voorstel om de korting incidenteel te verwerken. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief Ontwerpjaarstukken 2016 VRU 
2. Ontwerpjaarstukken 2016 VRU 
3. Concept-zienswijze Stichtse Vecht op de Ontwerpjaarstukken 2016 VRU 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel en beoogd maatschappelijk effect is de controlefunctie van de gemeenteraad te benutten 
door een zienswijze op de Ontwerpjaarstukken 2016 VRU te geven.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
Conform artikel 8, 9 en de bijlage 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 4.5, lid 2: 
Het Dagelijks Bestuur zendt voor 15 april van het jaar na het jaar waarvoor de jaarrekening dient, een 
voorlopige jaarrekening aan de raden. 
 
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.5, lid 3: 
De raden kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de voorlopige jaarrekening naar voren 
brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
ontwerp-jaarrekening, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. 
 
Argumenten & kanttekeningen 
Met betrekking op de dotatie egalisatiereserve kapitaallasten heeft het AB VRU reeds ingestemd met 
de vorming van deze reserve. Daarbij is deze reserve noodzakelijk om incidentele ophogingen van 
onze gemeentelijke bijdragen te voorkomen.  
 
Inzake de opvang van de korting op de BDuR heeft de VRU zelf gezorgd voor het positieve resultaat 
op de jaarrekening. De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft aangegeven 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 gemeenteraad te 
voldoen. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel dat een structurele oplossing 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 haar 2e tranche bezuinigingen. 
 
Communicatie 
Na instemming van de zienswijze, zal deze schriftelijk aan de VRU worden verzonden. 
 
Financiën, risico’s en indicatoren 
 
Bestemmingvoorstellen 
 

 

Rekeningresultaat 
 

€ 1.745.972 

                  Egalisatiereserve kapitaallasten - € 428.000 
Reserve opvang korting BDuR 2017 - € 371.000 

 
Restant retour gemeenten (collectief) 

 
€ 946.972 
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Tijdens de vaststelling van de 2e wijziging Programmabegroting 2016 VRU bleek dat een cao-
wijziging een negatief financieel gevolg had van € 59.000. De VRU zal het overschot op de 
jaarrekening hiermee verrekenen. Hierdoor zal Stichtse Vecht een aanvullende € 9.000 euro moeten 
bijdragen aan de VRU.  
Indien de gemeenteraad besluit in de zienswijze te vermelden dat zij niet akkoord gaat met het 
creëren van een reserve voor de korting BDuR voor 2017, kan dit negatieve consequenties voor de 
(operationele) taakuitvoering van de VRU hebben. Welke consequenties dit kunnen zijn, is niet 
inzichtelijk.  
 
Vervolg 
Het Algemeen Bestuur van de VRU zal alle ingediende zienswijzen tijdens de vaststelling van de 
Ontwerpjaarstukken 2016 VRU behandelen. 
 
 
11 april 2017 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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