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Samenvatting 
De kadernota 2023 wordt door het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) toegezonden aan de gemeenteraden. 
De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering 
van het algemeen bestuur op 7 februari 2022. De uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het 
opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2023. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Kennis te nemen van de uitnodigingsbrief zienswijze, geregistreerd onder D/21/042904 en de kadernota 2023 
Veiligheidsregio Utrecht, geregistreerd onder D/21/042902.  
2. De zienswijze met kenmerk D/21/042901 vast te stellen, waarin het volgende aandachtspunt is opgenomen:  
a. de Veiligheidsregio Utrecht wordt verzocht de gemeenteraad tijdig te infomeren over de financiële effecten die de 
invoering van de omgevingswet en de taakdifferentiatie brandweer gaan hebben. 
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Uit de Gemeenschappelijke regeling VRU vloeit voort dat de gemeenteraad een zienswijze mag indienen op een aantal 
beleidsstukken van de veiligheidsregio. Dit betreft onder andere de kadernota die jaarlijks wordt vastgesteld. Het 
algemeen bestuur van de veiligheidsregio bespreekt de zienswijzen op 7 februari 2022 en vraagt daarom om uiterlijk 3 
februari 2022 al dan niet een zienswijze in te dienen. 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
N.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
De kosten worden gesplitst in twee onderdelen: 
 
1. De algemene bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP):  

Jaar Huidige begroting Kadernota VRU Effect op begroting 



2023 3.010.000 3.097.000 -87.000 

2024 3.010.000 3.133.000 -123.000 

2025 3.010.000 3.133.000 -123.000 

2026 3.010.000 3.133.000 -123.000 

 
2. De bijdrage voor het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP):  
Jaar Huidige begroting Kadernota VRU Effect op begroting 

2023 129.000 134.000 -5.000 

2024 129.000 134.000 -5.000 

2025 129.000 134.000 -5.000 

2026 129.000 134.000 -5.000 

 
De kadernota is beleidsarm opgesteld. De stijging in kosten wordt uitsluitend veroorzaakt door reguliere loon- 
en prijscompensatie. Voorgesteld wordt om voor nu kennis te nemen van deze kostenstijging en deze bij 
behandeling van de begroting 2023 te verwerken. 
 
Wat opvalt is dat de stijging van het IGPP voor Woerden, in vergelijking met andere gemeenten, relatief groot 
is. De VRU laat desgevraagd weten dat het IGPP uit verschillende componenten (pakketten die gemeenten bij 
de VRU afnemen voor het onderhoud van de brandweerkazernes) is opgebouwd. Per gemeente ontstaat zo een 
maatwerkpakket met verschillende verhoudingen tussen de onderliggende componenten. Per component is 
ofwel de loonindex, ofwel de prijsindex, ofwel een combinatie van beide indexen van toepassing. Ook kan 
sprake zijn van rente (bij kapitaallasten) of is geen enkele index van toepassing (bij de afschrijvingscomponent). 
Het is deze mix die de hoogte van loon- en prijsaanpassing bepaalt.  
 
   
 
Vervolgproces 
Na besluit van de gemeenteraad wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht. De ingebrachte zienswijzen worden op 7 
februari 2022 besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. De uitkomsten van deze 
bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp)begroting voor 2023. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de ontwerpkadernota komt voort uit artikel 4.3 
van de gemeenschappelijke regeling VRU. 
 
   
 
Bijlagen 
1. de aanbiedingsbrief, geregistreerd onder D/21/042904 
2. de kadernota 2023, geregistreerd onder D/21/042902 
3. de zienswijze, geregistreerd onder D/21/042901 
4. het raadsbesluit, geregistreerd onder D/21/042907 


