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Geachte voorzitter en leden van de Gemeenteraad, 

 

Kadernota 2018 

Ingevolge de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht 

(VRU) wordt u elk jaar verzocht uw zienswijze te geven op de voorgenomen 

begrotingskaders van het bestuur van de VRU. Het bestuur van de VRU zal uw 

zienswijzen betrekken bij het opstellen van de programmabegroting voor het 

begrotingsjaar 2018. 

 

Hierbij ontvangt u de kadernota voor het begrotingsjaar 2018. Hierin zijn de 

adviezen van de bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën 

van de VRU en de adviescommissie Gemeentesecretarissen Veiligheid 

verwerkt. Op 27 oktober jl. heeft een bijeenkomst plaatsgevonden voor de 

ambtenaren financiën van de gemeenten, waarin de voorliggende kaders 

nader zijn toegelicht.  

 

Zoals met u afgesproken ontvangt u de Kadernota in een zeer vroeg stadium. 

Zodoende bent u in staat financiële effecten, voor zover thans bekend en 

vastgesteld, te betrekken bij het opstellen van uw gemeentebegroting. 

Daartoe verwijzen wij u naar de bijlage (1) bij deze brief, waarin de 

gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling VRU per 

gemeente is opgenomen. In de tabel kunt u tevens lezen welke vergoeding uw 

gemeente betaalt voor diensten die op verzoek van de gemeente uitsluitend 

aan uw gemeente worden geleverd (het individueel gemeentelijk pluspakket). 
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Gemeentelijke bijdrage 2018 

De gemeentelijke bijdrage wordt aan de VRU verstrekt voor de uitvoering van 

het gemeentelijk basistakenpakket. Voor het jaar 2018 worden er geen 

aanvullende bijdragen gevraagd voor nieuw beleid. Dit is in overeenstemming 

met wat de VRU heeft aangekondigd bij het vaststellen van het VRU-

Beleidsplan 2016-2019.  

 

Wel kan het zijn dat de bijdrage voor 2018 zoals nu opgenomen afwijkt van 

waar de VRU in de programmabegroting 2017 nog van uitging. Dat is het 

gevolg van de verwerking van exogene ontwikkelingen, zoals het toepassen 

van de jaarlijkse loon- en prijsindexering, overeenkomstig de 

gemeenschappelijke regeling VRU artikel 4.3. 

 

Daarnaast worden verschillen ook verklaard door het toepassen van de VRU-

financieringssystematiek. De onderlinge verdeling van het bedrag dat jaarlijks 

als totaal van gemeentelijke bijdragen moet worden opgebracht ijken wij 

jaarlijks in relatie tot het gemeentefonds. De ijkpuntscores bepalen elk jaar de 

feitelijke verdelingsgrondslag.  

 

Voor zover nu bekend moet er in 2018 in totaal € 70.145.000 aan 

gemeentelijke bijdragen worden ontvangen. Wij sluiten niet uit dat dit nog 

wijzigt omdat er nog geen CAO is afgesloten voor 2018. Het kan zijn dat 

alsnog een loonontwikkeling voor 2018 moet worden meegenomen in de 

programmabegroting 2018, of via een begrotingswijziging als de CAO na 

vaststelling van de programmabegroting 2018 wordt afgesloten.  

 

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage 

Vanwege de doorgevoerde forse bezuinigingen bij de VRU kent de totale 

gemeentelijke bijdrage, ondanks de stijging als gevolg van een aantal exogene 

ontwikkelingen, per saldo een dalende trend (zie grafiek op de volgende 

pagina). Deze trend is tegengesteld aan de ontwikkeling van de bijdrage die 

de gemeenten ontvangen in het Gemeentefonds, subcluster brandweer en 

rampenbestrijding. Bijgevolg zijn gemeenten in staat hun middelen in de 

verhouding gemeente-gemeenschappelijke regeling zo efficiënt mogelijk in te 

zetten. In de kadernota 2018 wordt een nadere toelichting gegeven op de 

ontwikkeling van de gemeentelijke bijdrage. 
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Bedragen x € 1.000 

 

 

Zienswijze 

Wij verzoeken u uw zienswijze uiterlijk 26 januari 2017 bekend te stellen aan 

het bestuur van de VRU, ter attentie van de concerncontroller, de heer van 't 

Hoog. De ontvangen zienswijzen worden vervolgens op 13 februari 2017 in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van de VRU besproken. 

Vanzelfsprekend zijn wij te allen tijde bereikbaar voor vragen.  

 

 

Namens het bestuur, 

 

 

 

 

Dr. P.L.J. Bos MCDM 

Secretaris 
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Bijlage: bijdrage 2018 per gemeente 

In de onderstaande tabel staan de bijdragen voor 2018 per gemeente 

vermeld. Voor de bijdrage voor de basistaken zijn ook de vergelijke cijfers 

opgenomen uit de op 15 juni 2016 vastgestelde Programmabegroting 2017. 

 

 

 

* De effecten van de CAO 2016-2017 op de gemeentelijke bijdragen worden in 

de 1e wijziging van de Programmabegroting 2017 verwerkt.  

Bedragen x €1.000

Bijdrage Bijdrage Bijdrage Totale

basistaken basistaken maatwerk Bijdrage

Gemeente 2017* 2018 2018 2018

Renswoude 298            299            -              299          

Eemnes 478            468            40            508          

Oudewater 529            528            -              528          

Woudenberg 600            601            15            616          

Montfoort 719            713            -              713          

Lopik 771            762            -              762          

Bunnik 821            826            8              834          

Rhenen 966            979            -              979          

Vianen 940            946            8              954          

Bunschoten 937            949            -              949          

Wijk bij Duurstede 1.228         1.212         -              1.212       

Baarn 1.336         1.354         15            1.369       

Leusden 1.343         1.379         15            1.394       

IJsselstein 1.404         1.441         11            1.452       

De Bilt 2.341         2.339         -              2.339       

De Ronde Venen 2.235         2.225         -              2.225       

Soest 2.383         2.373         40            2.413       

Utrechtse Heuvelrug 2.732         2.749         77            2.826       

Houten 1.864         1.914         12            1.926       

Woerden 2.589         2.584         -              2.584       

Nieuwegein 3.074         3.154         13            3.167       

Zeist 3.490         3.611         13            3.624       

Veenendaal 2.475         2.541         72            2.613       

Stichtse Vecht 3.455         3.453         -              3.453       

Amersfoort 8.371         8.404         -              8.404       

Utrecht 21.925       22.341       581          22.922      

Totaal  69.304      70.145      920         71.065    

Kadernota 2018


