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Geachte heer De Jager, 

In de brief van 12 oktober 2012 wordt het gemeentebestuur van Woerden verzocht om zienswijze te geven 
op de gewijzigde programmabegroting 2013 van de VRU. 

Op 15 oktober is de brief van 12 oktober ontvangen vanuit de VRU. In deze brief wordt verzocht de 
zienswijze van de gemeenteraad vóór 30 november inzichtelijk te hebben. Aangezien dit niet haalbaar is, 
wordt het voorlopige besluit van het college verzonden naar de VRU middels deze brief. In deze brief zal de 
zienswijze geformuleerd worden die voorgesteld is aan onze gemeenteraad. Mocht de gemeenteraad 
tijdens de commissie van 12 december of tijdens de raadsvergadering van 19 december tot een andere 
zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk verzonden worden naar de VRU. 

Zienswijze 
Als eerste wil de gemeenteraad de VRU complimenteren met de wijze waarop de gewijzigde 
programmabegroting tot stand is gekomen. De complimenten gaan uit naar de gezochte samenwerking met 
onder andere wethouders, gemeentesecretarissen, financieel adviseurs en gemeentelijke accounthouders, 
maar ook naar de kwaliteit van de gewijzigde programmabegroting. De nieuwe programmabegroting is 
leesbaarder, inzichtelijker en transparanter. Wel moet de programmabegroting doorontwikkeld worden, met 
name op het gebied van de kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-indicatoren. De gemeenteraad ziet graag 
dat de prestatie-indicatoren gekoppeld worden aan de feiten en cijfers. 

Ook wil de gemeenteraad de VRU complimenteren als het gaat om het zoeken naar bezuinigingen van 
nogmaals 5%. Los van alle ontwikkelingen binnen de VRU verzoekt de gemeenteraad voor 1 juli 2013 
voorstellen voor te leggen om deze extra 5% bezuiniging te kunnen realiseren. 
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Ten tweede worden de meeste technische uitgangspunten van de programmabegroting 2013 door de 
gemeenteraad onderschreven. Toch wordt er niet ingestemd met de programmabegroting 2013 om 
de volgende redenen: 
- Er wordt niet ingestemd met de loon- en prijsindexering voor de gemeentelijke bijdrage 2013. De VRU 

zal de loon- en prijsindexering binnen haar bezuinigingen op moeten vangen voor 2013. Er wordt immers 
aangegeven dat de O-lijn gehanteerd wordt voor 2013; 

- Per 1 januari 2014 is de BTW voor de wettelijke taken van de VRU niet meer compensabel. Vanuit het 
ministerie van Veiligheid & Justitie wordt om die reden de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 
(BDUR) verhoogd om het financiële effect, wegvallen van de compensatie mogelijkheden, recht te 
trekken. Ondanks dat het nog geen 1 januari 2014 is, lopen de VRU en de gemeente een financieel 
risico. Immers het is nog de vraag of de verhoging van de BDUR toereikend is. De gemeenteraad stelt 
als voorwaarde dat de VRU 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 VRU opgevangen gaat worden. 

- De gemeenteraad stemt niet in met de gemeentelijke bijdragen voor 2012 en 2013 op pagina 58 van de 
programmabegroting. 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. 
Daarnaast is in de gemeentelijke bijdrage 2012 en verder de compensatie voor kantoorfaciliteiten en 
GHOR stallingvergoeding van totaal +/- 97.000,- niet verwerkt. Dit dient in mindering te worden gebracht 
van de gemeentelijke bijdrage aan de VRU. 

- In de gewijzigde programmabegroting 2013 geeft de VRU aan dat ze een financieel voordeel, van bijna 
€500.000,- voor gemeenten hebben gerealiseerd door de kosten van het beheer en onderhoud voor hun 
rekening te nemen. De gemeenteraad wil duidelijkheid hebben over welke kosten, voor beheer en 
onderhoud van de brandweerkazernes, de VRU voor haar rekening neemt. Immers, de gemeente 
betaald deze huisvestingsgerelateerde kosten. 

- In de gewijzigde programmabegroting 2013 geeft de VRU aan dat met de gemeenten 
gebruiksovereenkomsten afgesloten zijn. Voor de brandweerkazernes Woerden, Harmeien, Kamerik en 
Zegveld zijn nog steeds geen gebruiksovereenkomsten afgesloten, dit is onacceptabel. De 
gemeenteraad wil dat de VRU binnen afzienbare tijd, uiterlijk 1 s t 6 kwartaal 2013 gereed, 
gebruiksovereenkomsten afsluit met de gemeente over het gebruik, beheer en onderhoud van de 
brandweerkazernes. 

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 

W. Wieringa 
secretaris 

drs. J.B. Waaijer 
wnd. burgemeester 
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