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13U.02112
Geachte heer De Jager,

In uw brief van 29 januari 2013 verzoekt u aan het college om zijn zienswijze op de concept kadernota 2014
voor 20 maart kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). In deze brief zal de zienswijze
beschreven worden zoals die geformuleerd is door ons college van B&W. De zienswijze ziet er als volgt uit:
1.
De beleidsprioriteiten 2014 moeten met de huidige financiële middelen uitgevoerd worden.
In de programmabegroting 2014 worden de beleidsprioriteiten nader uitgewerkt en zullen de resultaten
smart geformuleerd worden. De VRU geeft aan dat tevens in beeld gebracht zal worden of er aanvullende
financiële middelen nodig zijn om de prioriteiten uit te kunnen voeren. Gezien de huidige financiële situatie
van de gemeenten geven wij met klem aan dat het vragen om extra financiële middelen aan de gemeente
onacceptabel is. Ook het beschikbaar stellen van financiële middelen ten behoeve van het dekkingsplan
zullen wij niet accepteren. Wij zijn van mening dat door middel van het dekkingsplan de brandweerzorg
effectiever en efficiënter georganiseerd wordt en moet om die reden juist leiden tot een kostenbesparing.
Daarnaast is in het AB afgesproken dat de gemeentesecretarissen betrokken worden bij de uitwerking van
de verkoop van de brandweerkazernes. Wij hebben geconstateerd dat er op dit moment nog niet gebleken
is van enige activiteit op dit punt. Wij verzoeken u dringend om het proces met betrekking tot de overname
van de brandweerkazernes binnen afzienbare tijd op te pakken, uiterlijk voor 1 mei 2013.
2.
Er wordt ingestemd met de technische uitgangspunten in de concept - kadernota 2014.
Wij stemmen in met de technische uitgangspunten zoals ze staan beschreven in de concept kadernota
2014. Deze uitgangspunten zullen als basis dienen voor de programmabegroting 2014. Een speerpunt voor
de programmabegroting 2014 is dat de prestatie-indicatoren verder worden ontwikkeld. Wij willen extra
benadrukken dat de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren ontwikkeld moeten worden. Wij willen
dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. Hierdoor kan eenvoudiger getoetst
worden of prestaties behaald worden.
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Daarnaast stemmen wij in met het voorstel om de incidentele bezuinigingen op box 1 & 2 óók voor 2014 te
hanteren. Wel doen wij een klemmend beroep op de VRU met betrekking tot de 5% die de VRU extra wil
bezuinigen. De VRU moet, indien uit de resultaten van de verschillende ontwikkelingen blijkt dat er meer
bezuinigd kan worden dan 5%, dit niet nalaten maar daadwerkelijk uitvoeren. Wij willen dat dit zo snel
mogelijk inzichtelijk wordt gemaakt door de VRU.
Ook is nog niet bekend welke financiële consequenties de werkkostenregeling heeft voor de VRU. Het
belang van onze vrijwilligers staat bij ons hoog in het vaandel. Wel merken wij op dat gezien de financiële
situatie bij de gemeenten een eventuele versobering van (met name) de verstrekkingen op zijn plaats is. Wij
vinden dat de VRU moet bezien of de tekorten die kunnen ontstaan door de werkkostenregeling
opgevangen kunnen worden binnen haar eigen begroting.
Wij stemmen ook in met het voorstel om de €115.000,- vanuit het BDUR nog niet te herbestemmen voor
2014. Wij zijn van mening dat dit geld gereserveerd dient te worden voor de financiële risico's die op de
VRU af gaan komen. Indien over deze financiële risico's helderheid is kan het geld herbestemd worden.
Daarbij geven wij nogmaals aan dat de VRU de eventuele financiële nadelen die kunnen ontstaan vanuit de
beschreven ontwikkelingen/risico's in de kadernota 2014 op moet vangen binnen haar eigen begroting.
Tot slot willen wij u laten weten dat wij veel waarde hechten aan de vrijwilligers en de rol die zij vervullen
binnen uw organisatie en onze Woerdense samenleving. Wij willen benadrukken dat deze vrijwilligers niet
uit het oog verloren mogen worden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager brandweer. Hij
is te bereiken op telefoonnummer (0348) 428822 of via de e-mail: kempink.s@woerden.nl.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Co ege van Burgemeester en Wethouders
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