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Geachte heer De Jager, 

Aangezien de zienswijze voor 1 juni 2012 kenbaar moet zijn gemaakt aan het Algemeen Bestuur (AB) van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is het voorlopige besluit van het college verzonden naar de V R U middels 
deze brief. In deze brief zal de zienswijze geformuleerd worden die voorgesteld is aan onze gemeenteraad. 
Mocht de gemeenteraad tijdens de commissie van 6/7 juni of tijdens de raadsvergadering van 28 juni tot 
een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk verzonden worden naar de V R U . 

1. Er wordt ingestemd worden met de conceptjaarstukken 2011 met dien verstande dat; 
- In de conceptjaarstukken 2011 forse bedragen staan voor het inhuren van personeel. Daar waar de 
salarisuitgaven iets lager zijn dan begroot (0,7%) laat de inhuur van personeel een overschrijding (107%) 
zien. De totale personeelslasten worden met een kleine 3,8 miljoen overschreden. Dit is onacceptabel. 
Ondanks dat de V R U aan geeft dat zij er alles aan zullen doen om dit bedrag zo laag mogelijk te houden is 
in de meerjarenbegroting te zien dat er nog aanzienlijke bedragen aan het inhuren van personeel wordt 
vrijgemaakt. De gemeenteraad verzoekt u met klem om het inhuren van personeel tot een minimum te 
beperken. Daarnaast moet de V R U richtlijnen opstellen voor het beperken en beheersen van inhuren van 
personeel. 
- De V R U aan moet geven binnen welke termijn de gemeente Woerden de financiële voordelen van de 
schaalvergroting kan verwachten en op welke gebieden deze (financiële) voordelen zich zullen voordoen. In 
de jaarrekening 2011 wordt namelijk aangegeven dat de centralisatie van inkoop zijn vruchten moet gaan 
afwerpen, dit zal op meerdere gebieden het geval moeten zijn. Tot op heden wordt het synergievoordeel en 
de efficiencywinst niet financieel vertaald richting de gemeente, graag ziet de gemeenteraad binnen welke 
termijn dit wel zal gebeuren. 
- Het onacceptabel is dat er nog steeds geen gebruiksovereenkomsten afgesloten zijn voor de 
brandweerkazernes Kamerik, Zegveld en Harmeien. Daarnaast staat in de conceptjaarstukken 2011 dat er 
hoge juridische- en notariskosten gemaakt door de verkoop van de brandweerkazernes terwijl de 
brandweerkazerne in Woerden nog steeds niet overgenomen is. In dat proces is wel veel tijd en energie 
gestoken. Het is dan ook logisch dat de hierboven genoemde kosten hoog zijn aangezien het proces 
onnodig lang duurt. De gemeenteraad vindt dat beide dossiers binnen afzienbare tijd afgerond moeten zijn 
en wil daarnaast de redenen weten waarom het overeenkomen van gebruiksovereenkomst en de overname 
van de brandweerkazerne zo lang moet duren. 
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- Tot slot wil de gemeenteraad weten of er afspraken zijn gemaakt over de minimale hoogte van de Reserve 
Aanvaardbare Kosten bij de MKA. Indien deze afspraken niet zijn gemaakt moeten hier op korte termijn 
afspraken over gemaakt worden. 

2. Er wordt niet ingestemd worden met de conceptprogrammabegroting 2013 van de VRU. 
De meeste technische uitgangspunten van de conceptprogrammabegroting 2013 worden door de 
gemeenteraad onderschreven. Toch wordt er niet ingestemd met de conceptprogrammabegroting 2013 om 
de volgende redenen: 
- Er wordt niet ingestemd met de loon- en prijsindexering voor de gemeentelijke bijdrage 2013. De V R U zal 
de loon- en prijsindexering binnen haar bezuinigingen op moeten vangen voor 2013. Er wordt immers 
aangegeven dat de 0-lijn gehanteerd wordt voor 2013. 
- De V R U en de gemeente lopen een aanzienlijk financieel risico indien de BTW regelgeving gewijzigd zal 
worden. De gemeenteraad stelt als voorwaarde dat de V R U met een oplossing moet komen voor dit 
financiële risico. Het is onacceptabel dat dit financiële nadeel volledig ten laste van de gemeente komt. De 
gemeenteraad wil op korte termijn oplossingen zien over hoe dit eventuele financiële nadeel door de V R U 
opgevangen gaat worden. 
- De gemeenteraad stemt niet in met de gemeentelijke bijdragen voor 2012 en 2013 op pagina 43 van de 
conceptprogrammabegroting. De onderhandelingen over de DVO 2012 moeten nog plaatsvinden. Het 
overeengekomen bedrag voor de DVO 2012 zal als basis dienen voor bijdrage voor de DVO 2013. 
- De gemeenteraad wil nogmaals benadrukken dat de V R U vanaf 2014 structureel 5% moet bezuinigen 
door het inzetten van structurele bezuinigingsmaatregelen. 
- Daarnaast geeft u aan dat een uitgebreide risico inventarisatie en analyse pas in 2013 gereed zal zijn. De 
gemeenteraad wil dat deze uitgebreide risico inventarisatie inclusief beheersmaatregelen in 2012 gaat 
plaatsvinden zodat er eventueel op tijd ingegrepen kan worden. 
- Ondanks de nieuwe indeling van de conceptprogrammabegroting is bij het onderdeel "wat mag het kosten" 
nog steeds niet inzichtelijk wat daadwerkelijk een product kost. De V R U zal de kosten per product concreter 
moeten presenteren zodat sturing beter plaats kan vinden. 

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, 
College van Burgemeester en Wethouders 

f W. Wiennga 
secretaris 

mr. H.W. Schmidt 
burgemeester 
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