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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
1. Kennisnemen van de aanbiedingsbrief Kadernota VRU 2018; 
2. Kennisnemen van de Kadernota VRU 2018; 
3. Kennisnemen van het document Verbonden Partijen: schematisch overzicht van de getoetste 
kaders; 
4. De zienswijze op de Kadernota VRU 2018 overnemen overeenkomstig de voorgelegde 
conceptzienswijze. 
 
Samenvatting 
 
De VRU heeft op 15 november jl. de Kadernota VRU 2018 verzonden aan de gemeenten, met het 
verzoek om een zienswijze van onze gemeenteraad. Middels dit raadsvoorstel informeert het college 
uw gemeenteraad over de voorliggende kadernota. 
 
De gemeentelijke bijdrage 
Vooruitlopend op de Programmabegroting VRU 2018 is de kadernota opgesteld, die de interne en 
externe (financiële) ontwikkelingen beschrijft. De wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage zijn voor 
Stichtse Vecht het meest relevant. De gemeentelijke bijdrage is voor 2018 gewijzigd van € 3.455.000 
naar € 3.453.000. Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, zie ‘Financiën’. 
 
Loon- en prijsaanpassingen 
De kadernota verwerkt de loonaanpassingen met het effect van de onderhandelingen over de CAO 
2016-2017. De prijsaanpassingen worden gewijzigd op basis van de circulaires van het 
Gemeentefonds en de berekeningen van het Centraal Planbureau.  
 
Bezuinigingen Tranche 2018 
Een deel van de bezuinigingstranche wordt, in afwijking van de planning, in 2019 gerealiseerd. Een 
nadere toelichting is gewenst. Zeker in relatie tot de mogelijkheden voor de VRU om de verlaging van 
de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (hierna BDuR) zelf op te vangen. 
 
 

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Vaststelling zienswijze Kadernota VRU 2018 
 
Begrotingswijziging 
Niet van toepassing 
 
Datum raadsvergadering 
31 januari 2017 
 
Datum commissievergadering 
17 januari 2017 

 

Commissie 
Bestuur en Financiën 
 
Portefeuillehouder 
M.J.D. Witteman 
 
Organisatie onderdeel 
Gemeentesecretaris 
 
E-mail opsteller 
veiligheid@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254318 
 
Registratie nummer 
Z/16/102400-VB/16/07530 
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Repressieve Huisvesting 
In het AB VRU van 28 november 2016 is over het project Repressieve Huisvesting een definitief 
besluit genomen. Alle brandweerposten in onze gemeente zullen door de VRU worden gebruikt ‘om 
niet’. Het gebruik om niet wordt door middel van bruikleenovereenkomsten geformaliseerd, waarin 
staat beschreven dat de gemeente eigenaar (bruikleengever) van het pand is. De gemeente blijft zelf 
verantwoordelijk voor groot onderhoud. 
 
Het contract voor energie en schoonmaak dat Stichtse Vecht heeft afgesloten blijft eveneens in 
stand. De VRU zal de rol van bruiklener aannemen en is verantwoordelijk voor klein onderhoud, wat 
men één op één met Stichtse Vecht verrekent. 
 
Verlaging en compensatie Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 
In de Kadernota VRU 2017 is door de VRU aangegeven dat de BDuR door het Rijk wordt verlaagd 
met € 770.000. Dit bedrag heeft een effect op de omvang van de begroting van de VRU. De VRU 
heeft vooruitlopend op deze korting zelf al een bezuiniging doorgevoerd om de klap op te vangen. 
Het Dagelijks Bestuur heeft destijds geadviseerd om het restant te laten dekken door een ophoging 
van de gemeentelijke bijdragen. Tijdens de vaststelling van de Programmabegroting VRU 2017 is 
besloten om in 2017 de VRU dit volledige bedrag te laten dekken.  
Middels de Kadernota VRU 2018 doet de VRU wederom het voorstel om vanaf 2018 de dekking van 
het restant structureel bij de gemeenten te beleggen. Het gaat voor Stichtse Vecht om een ophoging 
van € 23.000. 
 
FLO-overgangsrechtlasten & onderhandelingen reparatie LFO 
Tot en met 1 januari 2006 had het operationeel personeel van de brandweer recht op het Functioneel 
Leeftijdsontslag (FLO). Dit gaf medewerkers met een lichamelijk zwaar beroep de mogelijkheid om 
eerder dan hun 65e te stoppen met werken. De medewerkers werden tussen het functioneel 
leeftijdsontslag tot het 65e levensjaar gecompenseerd met een FLO-uitkering. 
 
De regeling is per 1 januari 2006 afgeschaft en sindsdien is er sprake van een overgangsregeling. De 
lasten fluctueren per jaar omdat premies worden aangepast of omdat de persoonlijke situatie van een 
FLO-gerechtigde verandert. Het overschot op de jaarrekening 2015 is destijds gedeeltelijk ingezet ten 
behoeve van een reserve voor plotseling hoge FLO-lasten. Deze reserve wordt in 2018 onttrokken 
om te voorkomen dat de FLO-lasten zorgen voor een verhoging van de gemeentelijke bijdragen. 
 
Daarnaast onderhandelen de vakbonden en werkgevers van de brandweer al geruime tijd over een 
herziening van het FLO overgangsrecht. De VRU zal de resultaten van deze onderhandelingen later 
in een begrotingswijziging inbrengen. 
 
Verbonden partijen, input Kadernota VRU 2018 
Op 11 oktober 2016 behandelde de commissie Bestuur & Financiën de kaders ten aanzien van de 
VRU, in het kader van het project Verbonden Partijen. Tijdens deze commissievergadering werden 
verschillende kaders door de commissie meegegeven. Er is uiteindelijk besloten om de meegegeven 
kaders te toetsen op haalbaarheid en vervolgens de uitkomst te behandelen in de commissie en raad 
ter besluitvorming. Dit met het doel om de raad uniforme en gedragen kaders mee te geven aan de 
portefeuillehouder. 
 
Het bleek agendatechnisch niet meer mogelijk om de kaders tijdig voor besluitvorming in de 
commissie en raad te brengen om deze vervolgens als input mee te geven voor de Kadernota VRU 
2018. Dit jaar zullen de kaders incidenteel met die zienswijze worden behandeld om als input mee te 
geven voor de Programmabegroting VRU 2018. 
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In het schematisch overzicht, zoals weergegeven in de bijlage, wordt per kader aangegeven wat het 
standpunt van het college is. Deze inhoudelijke en politiek-bestuurlijke toets is vereist, omdat Stichtse 
Vecht een meerderheid in het AB VRU nodig heeft om een kader te verwerken in de 
Programmabegroting VRU 2018. Daarnaast zijn veel zaken enerzijds al wettelijk verankerd en 
anderzijds al op een andere manier georganiseerd door het AB VRU. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief Kadernota VRU 2018 
2. Kadernota VRU 2018 
3a.  Document Verbonden Partijen: schematisch overzicht van de getoetste kaders 
3b. Nadere onderbouwing per kader. 
4.  Overzicht vergaderingen AB VRU 2017 
5.  Concept zienswijze Stichtse Vecht 
 
Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Het doel en beoogd maatschappelijk effect van het indienen van de zienswijze is het benutten van de 
bevoegdheid van de raad om een reactie op de financiële stukken van de VRU te geven. 
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De Kadernota VRU 2018 is het eerste opgestelde financiële document voor het financiële jaar 2018. 
Het heeft geen directe relatie met ander beleid, naast de Programmabegroting VRU 2017. 
 
De relatie met bestaande regelgeving is als volgt: 
• Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht 2016: artikel 4.4, lid 1: 
Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-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 en risico’s 
De structurele compensatie voor het restant van de korting op de BDuR is een voorstel vanuit de 
VRU. De VRU geeft aan dat het een risico is om de volledige korting op de BDuR in de begroting van 
de VRU op te vangen, omdat dit directe consequenties kan hebben voor de operationele 
taakuitvoering. 
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Financiën 
 
Kosten Bedrag 
Bijdrage VRU 2017 3.455.000,- 

Bijstelling ijkpuntscores 2018 -53.000,- 
Loon- en prijsaanpassingen 71.000,- 

Bezuinigingstranche 2018 -43.000,- 
Besluit Repressieve Huisvesting AB VRU 28-11-16 0,- 

Voorstel structurele compensatie restant korting BDuR 2018 23.000,- 
Bijdrage VRU 2018 3.453.000,- 

 
Vervolg & communicatie 
Nadat de raad de conceptzienswijze heeft vastgesteld, zal deze per brief aan de VRU worden 
verzonden. 
 
 
13 december 2016 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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