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Fractie Onderwerp Kader Kader naar 

VRU 
Reactie college B&W 

PvdA 

Social Return, 
garantiebanen en 
stageplaatsen 

Elke gemeenschappelijke 
regeling zorgt voor het 
realiseren van 
garantiebanen, 
stageplaatsen en zorgt 
voor toepassingen van 
Social Return bij de 
inkoop- en 
aanbestedingstrajecten. 

Ja Op het gebied van Social Return 
on Investment, garantiebanen en 
stageplaatsen is het goed om 
deze punten mee te geven aan de 
VRU. 

Duurzaamheid De gemeenschappelijke 
regelingen zijn 
klimaatneutraal in 2030. 
Bij de uitvoering van hun 
taken dragen de 
gemeenschappelijke 
regelingen bij aan het 
verminderen van de CO2-
uitstoot en vermindering 
van restafval. 

Ja Op het gebied van duurzaamheid 
en de vermindering van CO2-
uitstoot is het goed om dit punt 
mee te geven aan de VRU. 

Regionale 
afstemming 

Onderzoek in hoeverre 
regionale afstemming 
over de kaders mogelijk 
is. Door regionale 
afstemming zou een 
gezamenlijk standpunt 
uitgedragen kunnen 
worden en wordt 
voorkomen dat 
gemeenschappelijke 
regelingen eigen en 
uiteenlopende 
uitgangspunten hanteren 
voor de opstelling van de 
kadernota en begroting. 

Nee De regionale afstemming 
geschied reeds in het AB VRU. 
Een mogelijkheid om meer 
regionale afstemming over kaders 
te krijgen is via het organiseren 
van raadsconferenties.  
Deze mogelijkheid kan verkend 
worden via de Griffies van de 
deelnemende gemeenten, mits 
daar voldoende draagvlak voor is 
binnen de gemeenteraad van 
Stichtse Vecht. 
 
 

Tijdige inzending 
van stukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een tijdige inzending van 
de stukken versterkt de 
betrokkenheid en sturing 
van de raden. De raden 
zijn dan beter in staat om 
zienswijzen voor te 
breiden en de informatie 
kan worden meegenomen 
bij de behandeling van de 
Voorjaarsnota c.q. 
kadernota. 

Ja De noodzaak om stukken tijdig 
van de VRU te ontvangen wordt 
gedeeld bij het college en de 
ambtelijke organisatie en wordt 
ambtelijk meegegeven. 

Indexering De indexering wordt voor 
het begrotingsjaar niet 
meer aangepast. Als na 
afloop van het jaar 
inflatieafwijkingen zijn 
opgetreden, dan worden 

Nee Het AB heeft ingestemd met de 
door de VRU vanaf de begroting 
2012 geformuleerde meerjarige 
indexeringssystematiek. De 
ramingen van de indexeringen 
door het CPB worden als 



deze afwijkingen 
betrokken bij de 
jaarrekening 2017. 

uitgangspunt genomen om de 
loon- en prijsaanpassingen vast te 
stellen en indien deze lager 
blijken te zijn dan geraamd 
worden deze vervolgens 
gecorrigeerd in het 
daaropvolgende jaar. 
 
Dit kader is in dat opzicht 
overbodig. 

Risico’s, 
weerstands-
capaciteit en 
overige 
verplichtingen 
BBV  

Volgens het Besluit 
Begroting en 
Verantwoording 
provincies en gemeenten 
(BBV) is in de begroting 
de paragraaf 
Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing 
voorgeschreven. Deze 
paragraaf bevat een 
overzicht van de risico’s 
en een uiteenzetting over 
de wijze waarop de 
risico’s worden beheert. 
Om het risicoprofiel van 
de verbonden partij te 
vergroten, wordt de VRU 
verzocht om naast het 
inventariseren van risico’s 
deze ook te kwantificeren.  

Nee De BBV-eisen zijn per 1 januari 
2018 ook voor de VRU wettelijk 
verplicht. De VRU heeft in haar 
eigen begroting al grotendeels 
voldaan aan de eisen van het 
BBV.  
 
Dit kader is in dat opzicht 
overbodig. 

Afstemming 
nieuw beleid 

Nieuw beleid tijdig 
afstemmen met raden 

Ja Tussentijdse en nieuwe 
beleidsvoorstellen worden in de 
praktijk door de VRU tijdig 
afgestemd met het college. Het 
college zal in de toekomst 
trachten om de raad zo goed 
mogelijk op tijd te informeren. 
 
 
 

Omgang met 
tekorten of 
overschotten 

Exploitatietekorten 
moeten in principe binnen 
de begroting van de VRU 
worden opgevangen. 
Overschotten vloeien in 
principe terug naar de 
deelnemende gemeenten, 
maar bij de jaarstukken 
kan, indien noodzakelijk, 
een voorstel worden 
gedaan voor de 
bestemming van het 
overschot. 

Nee De werkwijze die wordt 
beschreven in de gezamenlijke 
Kaderbrief begroting 2017 
gemeenschappelijke regelingen 
van de regio Haaglanden wordt 
reeds door de regio Utrecht 
gehanteerd.  
 
Dit kader is in dat opzicht 
overbodig. 

Vennootschaps-
belasting 

De wet- en regelgeving 
rond de 
vennootschapsbelasting 
is aangepast. De 
gevolgen van deze 

Nee De VRU betaalt weinig 
vennootschapsbelasting, wegens 
het feit dat zij alleen voor 
opleidingsactiviteiten belasting 
betalen. 



aanpassing moet voor de 
VRU in de 
Programmabegroting 
2017 inzichtelijk gemaakt 
worden. 

De noodzaak tot verantwoording 
van vennootschapsbelasting is 
onderdeel van het BBV. Door de 
wettelijke verplichting van de 
BBV-eisen is dit kader in dat 
opzicht overbodig. 

Lokaal 
Liberaal 

Lokale 
betrokkenheid 

Draag zorg voor lokale 
groepen en draag zorg 
dat zij zich lokaal 
vertegenwoordigd blijven 
voelen. 
 
 

Ja De VRU is op het gebied van de 
brandweer geregionaliseerd. Het 
materieel, personeel en taken zijn 
ten behoeve van de gehele regio. 
 
Het AB VRU heeft op 16 juni 2016 
besloten om de jeugdbrandweer 
als collectieve taak op te nemen. 
In die zin wordt eerder gesproken 
over een collectivering dan een 
regionalisering. In het 
beleidsvoorstel is opgenomen dat 
de verenigingen mogelijk een 
lokale vereniging willen blijven.  
De VRU biedt binnen de 
collectivering ruimte om lokaal 
maatschappelijk betrokken te 
blijven. Het kader om deze lokale 
betrokkenheid te behouden wordt 
meegegeven aan de VRU.  

CDA 

Bedrijfsvoering Het CDA kan zich vinden 
in de kaders over de 
bedrijfsvoering van de 
Partij van de Arbeid. 

Zie kaders 
PvdA 

Zie kaders PvdA 

Christen
unie-
SGP 

Preventie Benadrukken dat de VRU 
blijft inzetten op 
voorkomen en preventie. 

Nee Het AB VRU heeft in juli 2014 
ingestemd met de start van het  
Programma Stimulerende 
Preventie. Het programma zorgt 
om inwoners van onze gemeente 
bewust te maken van de 
aanwezige risico’s in en rondom 
hun huis, zodat brand(schade) 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
  

Jeugdbrandweer Laat de jeugdbrandweer 
een prominente positie 
houden in de VRU. Zet in 
op het enthousiasmeren 
van jonge leden. 

Nee Met betrekking tot de 
jeugdbrandweer is het goed om 
op te merken dat het reeds als 
kweekvijver dient voor de 
vrijwillige of beroepsbrandweer. 
Uit onderzoek van de VRU blijkt 
tevens dat onder de jongere 
vrijwilligers (0 t/m 20 jaar) er een 
sterke binding met de VRU is. 

Schuldenratio en 
rechtsvorm 

In het financieel 
risicoprofiel is vermeld dat 
de schuldratio en 
rechtsvorm op een 5 
wordt gewaardeerd. 
Indien dit een slecht 
gegeven is, moet hier op 
ingezet worden. 

Nee In het financieel risicoprofiel is de 
rechtsvorm van de VRU 
aangemerkt als score 5. Deze 
score betekent dat de VRU op 
basis van haar rechtsvorm een 
aanzienlijk risico vormt. Dit risico 
is vanwege het feit dat de VRU 
een gemeenschappelijke regeling 



is en Stichtse Vecht afhankelijk is 
van andere gemeenten als het 
gaat om invloed. De rechtsvorm 
van de VRU is een wettelijke 
verplichting. 
 
 
De schuldratio staat op score 5 
omdat de VRU een schuldratio 
heeft van 87%. Dit hoge ratio is 
door het grote aandeel in 
materiële vaste activa. Daardoor 
is in dit geval het hoge schuldratio 
niet zorgelijk, omdat in het meest 
negatieve scenario de materiële 
vaste activa kunnen worden 
verkocht voor de aflossing van de 
schulden. 

VVD 

Herindeling 
Vijfheerenlanden 

De VVD ziet de 
herindeling van de 
gemeente 
Vijfheerenlanden als een 
risico op het gebied van 
de gemeentelijke 
bijdragen. 

Nee Indien gemeente 
Vijfheerenlanden onderdeel uit zal 
maken van de Provincie Utrecht, 
zal de provincie uitbreiden. Dit 
heeft automatisch tot gevolg dat 
bijlage 1 bij artikel 8 van de Wet 
Veiligheidsregio’s wordt 
aangepast en daardoor ook de 
VRU zal uitbreiden.  
 
Inzake mogelijke 
herverdelingseffecten die kunnen 
optreden bij de intreding van twee 
nieuwe gemeenten heeft dit tot 
gevolg dat Stichtse Vecht 
mogelijk een kleinere bijdrage zal 
moeten betalen. De VRU heeft de 
gemeentelijke herindeling van 
Vijfheerenlanden benoemd in de 
Programmabegroting 2017. De 
raad wordt hierover via de 
Kadernota 2018 nader over 
geïnformeerd. 

Het 
Vechtse 
verbond 

Verwevenheid 
met lokale 
samenleving 

Overleg met lokale 
partners over dekking van 
brandweerrepressie 

Nee De gemeente Stichtse Vecht en 
brandweer overleggen regelmatig 
indien werkzaamheden leiden tot 
een effect voor de dekking van de 
brandweerrepressie.  

Groen-
Links 

Jeugdbrandweer GroenLinks heeft twijfels 
over de voordelen van de 
schaalvergroting van de 
jeugdbrandweer. De 
lokale verworvenheid 
moet onderdeel blijven 
van de jeugdbrandweer. 

Zie kader 
Lokaal 
Liberaal 
over de 
jeugd-
brandweer. 

Zie kader Lokaal Liberaal over de 
jeugdbrandweer. 

Risico’s sociaal 
domein 

GroenLinks wil aangeven 
dat het goed is dat risico’s 
uit het sociaal domein 
worden  aangemerkt als 

Nee De VRU heeft in haar Beleidsplan 
VRU 2016-2019 de risico’s al 
benoemd om zich voor te 
bereiden om de risico’s uit het 



speerpunt. sociaal domein. 

Streek-
belangen 

Korting BDuR De korting op de BDuR 
wordt niet 
gecompenseerd door een 
verhoging van de 
gemeentelijke bijdrage 
van de gemeente Stichtse 
Vecht. 

Nee Inzake de korting op de BDuR is 
het noodzakelijk om te vermelden 
dat de financiële effecten voor 
2017 incidenteel door de VRU 
worden opgevangen. Tijdens de 
bespreking van de Kadernota en 
Programmabegroting 2018 in het 
AB VRU zal de compensatie 
nader worden besproken. 
 
Wanneer de korting op de BDuR 
niet wordt opgevangen door een 
ophoging van de gemeentelijke 
bijdrage, zal dit consequenties 
hebben voor de taakuitvoering 
van de VRU. Het college ziet dit 
kader als niet-wenselijk voor de 
veiligheid in Stichtse Vecht. 

Focus op 
kerntaken 

De VRU richt zich 
uitsluitend op haar 
kerntaken die de 
veiligheid in directe zin 
bevorderen. 
 

Nee De VRU richt zich al uitsluitend op 
haar kerntaken. De majeure 
projecten zijn een voortvloeisel 
van de doorontwikkeling van de 
VRU. Op 28 november heeft het 
AB VRU besloten om de 
brandweerposten te laten 
gebruiken door de VRU om niet, 
waarbij het beheer en eigendom 
bij de gemeenten blijft.  

Organisatie-
ontwikkeling 

Het programma 
Organisatieontwikkeling 
omvat een groot budget, 
waardoor de balans met 
de andere programma’s 
uit verhouding is. Het 
programma wordt met 
20% bezuinigd. De  
vrijgekomen gelden 
worden ingezet voor de 
verhoging van de kwaliteit 
van de operationele 
taakuitvoering van de 
brandweer en GHOR. 

Ja Aan de VRU zal worden verzocht 
om  de grote focus op de 
operationele taakuitvoering te 
behouden. 

Beleidsvoorstel 
gemeentelijke 
crisisbeheersing 

De VRU dient inzichtelijk 
te maken hoe het extra 
budget voor het opleiden, 
trainen en oefenen voor 
lokale functionarissen is 
besteed aan het 
daadwerkelijk opleiden 
van gemeentelijke 
functionarissen.  

Ja Het college deelt de behoefte om 
inzichtelijk te krijgen welke 
concrete resultaten het extra 
budget heeft opgeleverd. 

Rustpauze Last een rustpauze in om 
het lopende beleid af te 
ronden. 

Nee Op het gebied van beleid stelt de 
VRU elke 4 jaar een beleidsplan 
vast, om vast te leggen waar de 
VRU naartoe wil en moet groeien. 
Het huidige beleidsplan zal tot 



2019 worden uitgevoerd. Dit 
kader is in dat opzicht overbodig. 
 

Stichtse 
Vecht 
beweegt 

Preventie Inzetten op een dalend 
aantal slachtoffers ten 
gevolge van brand. 
 
De VRU richt zich meer 
op het voorkomen van 
brand en het verkleinen 
van de kans op brand. 
Hiertoe besteedt de VRU 
meer aandacht aan 
bewustwording en 
zelfredzaamheid van 
burgers. Daarnaast 
ondersteunt de VRU 
bedrijven en instellingen 
bij de invulling van hun 
zorgplicht. 

Nee Zie kader Christenunie-SGP 

Aansluiting lokale 
integrale 
handhavings-
plannen 

De veiligheidsregio neemt 
deel aan integrale 
handhavingsplannen. 

Nee Onze afdeling 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving heeft jaarlijks overleg 
met de afdeling risicobeheersing 
van de VRU om te bekijken hoe 
de VRU het beste kan aansluiten 
bij onze VTH-taken. 

Risicoprofiel VRU In het risicoprofiel moet 
de VRU zich richten op 
individuele risico’s van 
gemeenten. 

Nee In het geactualiseerde Regionaal 
Risicoprofiel 2015 is reeds in de 
bijlagen per gemeente uitgewerkt 
welke risico’s er in de individuele 
gemeenten aanwezig zijn. 
 

Risico-
communicatie  

De veiligheidsregio maakt 
duidelijk welke gevolgen 
mogelijk zijn voor burgers 
bij reële risico’s en ook 
wat burgers er aan 
kunnen doen. De 
gemeente informeert haar 
inwoners hierover. 

Nee De uitvoering van risico-
communicatie is reeds de 
werkwijze van de VRU. Dit kader 
is in dat opzicht overbodig. 

Rol 
veiligheidsregio 

De veiligheidsregio 
coördineert de 
voorbereiding op rampen 
en crises door een 
verbindend platform te 
zijn voor alle relevante 
partners 

Nee Dit is de taakstelling van de VRU. 
Daarnaast zijn deze taken een 
wettelijke verplichting: 
De VRU is conform artikel 10 sub 
a en d van de Wet 
veiligheidsregio’s wettelijk 
verplicht om de voorbereiding op 
de bestrijding van branden, 
rampen en de beheersing van 
crises op zich te nemen.  
 
De VRU is conform artikel 15 lid 5 
van de Wet veiligheidsregio’s 
wettelijk verplicht om eens per 
jaar de mogelijk bij rampen en 
crises betrokken partijen in de 



regio uit te nodigen voor een 
gezamenlijk overleg over de 
risico’s. 
De VRU is conform artikel 16 lid 2 
van de Wet veiligheidsregio’s 
wettelijk verplicht om de 
afspraken met betrokken partijen 
in de regio inzake de 
rampenbestrijding en 
crisisbeheersing vast te leggen in 
het Regionaal Crisisplan VRU. 

Risico’s sociaal 
domein 

De inzet van burger- en 
professionele netwerken 
in het gezondheids-
domein bij incidenten, 
rampen en crises wordt 
versterkt. De GHOR heeft 
hierin een coördinerende 
rol. 

Zie kader 
GroenLinks 
over risico’s 
sociaal 
domein. 

Zie kader GroenLinks over risico’s 
sociaal domein. 

Advisering De VRU adviseert 
gemeenten bij de 
afwegingen die zij moeten 
maken om integrale 
besluiten te nemen. 
Uitgangspunt daarbij is 
om op de eerste plaats te 
kijken hoe dingen kunnen. 

Nee De VRU is reeds betrokken als 
het gaat om bijvoorbeeld advies 
over vergunningverlening en 
evenementen.  

Verwevenheid 
met lokale 
samenleving 

De VRU is nauw 
verweven met de lokale 
samenleving. De kwaliteit 
en doelmatigheid van de 
organisatie en de 
aantrekkelijkheid voor 
vrijwilligers staan voorop. 

Zie kader 
Lokaal 
Liberaal 
over de 
jeugdbrand
weer. 
 

Zie kader Lokaal Liberaal over de 
jeugdbrandweer. 
 
 
 
 
 
 
 

Solidariteit De VRU is er zonder 
onderscheid voor alle 
gemeenten en is 
gebaseerd op solidariteit 
tussen die gemeenten. De 
gemeentelijke bijdrage 
aan de VRU verschuift 
daarom van een bijdrage 
vanuit een historische 
inbreng naar een bijdrage 
gebaseerd op maatstaven 

Nee Het AB VRU heeft op 8 november 
een heidag gehad waarbij de 
financieringssystematiek met het 
bijbehorende 
solidariteitsmechanisme 
besproken. Het AB VRU heeft ook 
een gezamenlijke consensus om 
de solidariteit tussen alle 26 
gemeenten te behouden. 
 

Informatie-
voorziening raad 

De VRU stelt zich actief 
op in het brengen en 
halen van de gewenste 
informatie bij 
gemeenteraden. Het 
vergroten van de 
betrokkenheid van de 
raden staat daarbij 
voorop. De informatie is 
tijdig, toegankelijk en 

Nee Het college is van mening dat de 
informatievoorziening aan de raad 
op orde is. De VRU zit met 
regelmaat aan tafel, organiseert 
raadsledendagen en heeft de 
raden actief betrokken bij de 
opstelling van het Beleidsplan 
VRU 2016-2019. 



begrijpelijk. 
 
 

Transparantie 
vergaderdata AB 
VRU en AB-
stukken. 

Maak het inzichtelijk 
wanneer het AB VRU met 
welke stukken vergadert. 

Nee Alle vergaderstukken zijn terug te 
vinden op www.vru.nl/dit-doet-de-
veiligheidsregio/bestuur/40-
vergaderstukken 
 
Bijgevoegd is een overzicht van 
alle vergaderdata van het 
Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio Utrecht.  
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