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G R I F F I E     
    
 
Annotatie van de commissiegriffier 
 
O. Vliegenthart, 06-52585931 of raadsgriffie@woerden.nl 

 

Raadsvoorstel (16R.00005) kadernota 2017 en ontwerp 
Beleidsplan VRU 2016-2019 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. 
 

1. Doel van de bespreking  
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen dient het bestuur van de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) jaarlijks een kadernota op te stellen, waarin de 
inhoudelijke en financiële kaders voor het volgende jaar worden weergegeven. De 
gemeenteraad dient vóór 7 maart een zienswijze te geven op de kadernota. De 
zienswijzen van de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling worden door de 
VRU betrokken bij het vaststellen van de definitieve kadernota, als uitgangspunt voor de 
conceptbegroting 2017. 
 
Daarnaast wordt de raad een ontwerp Beleidsplan 2016-2019 aangeboden, zodat de 
raad daar kennis van kan nemen en eventueel een zienswijze vast kan stellen. 
 
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het kennisnemen van de 
concept Kadernota 2017 en het concept Beleidsplan 2016-2019 van de VRU. Daarnaast 
wordt gevraagd om een zienswijze op de concept Kadernota 2017 vast te stellen. Geen 
zienswijze wordt voorgesteld voor het concept Beleidsplan 2016-2019. 
 
De zienswijze op de Kadernota 2017 richt zich op het volgende: 

 De financieringssystematiek en de toepassing van de solidariteitsafspraak. De 
gemeente Woerden is op basis van de herijking van het gemeentefonds een 
nadeelgemeente. De raad verzoekt het de VRU de solidariteitsafspraak opnieuw 
toe te passen. Indien de VRU de afspraak niet gaat toepassen wordt verzocht 
om te motiveren waarom dat niet gebeurt. 

 Het ontbreken van een meerjarenbegroting bij de kadernota. De raad verzoekt 
de VRU om in de toekomst de meerjarenraming als bijlage bij de Kadernota te 
voegen.  

 
Voor de behandeling is burgemeester Molkenboer uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis  
Op 4 juli 2014 heeft het AB van de VRU ingestemd met een nieuwe 
financieringssystematiek. Woerden was bij invoering van de nieuwe systematiek een 
voordeelgemeente. Woerden heeft destijds een deel van het voordeel ingezet ter 
compensatie van het nadeel van de nadeelgemeenten. 
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3. Vervolgprocedure 
De beoogde raadsbehandeling van dit voorstel vindt plaats in de vergadering van 18 
februari 2016.  
 
De definitieve Kadernota 2017 van de VRU wordt als grondslag gehanteerd voor de 
ontwerp programmabegroting 2017 van de VRU. Deze begroting wordt vóór 1 april 2016 
aan de raad toegestuurd voor een zienswijze. 
 

4. Bijzonderheden 
Er stond een informatiebijeenkomst over dit onderwerp gepland op 4 februari. Vanwege 
te weinig aanmeldingen is deze bijeenkomst geannuleerd. 


