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Geachte heer De Jager, 

In de brief van 10 april 2013 wordt het gemeentebestuur van Woerden verzocht om zienswijze te geven op 
de conceptjaarstukken 2012 en conceptprogrammabegroting 2014 van de VRU. Op 12 april is de brief van 
10 april ontvangen vanuit de VRU. In deze brief wordt verzocht de zienswijze van de gemeenteraad vóór 6 
juni inzichtelijk te hebben. Aangezien dit wellicht 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 22 mei of tijdens 
de raadsvergadering van 30 mei tot een andere zienswijze komen zal deze zo snel mogelijk verzonden 
worden naar de VRU. 

Gemeenteraad stemt in met de jaarstukken 2012. 
Ten eerste wil de gemeenteraad de VRU complimenteren voor de uitgevoerde werkzaamheden in 2012 en 
het versoberen van het inhuren van personeel ten opzichte van 2011. Wel verwacht de gemeenteraad dat 
de VRU de aankomende jaren kritisch blijft kijken naar nut en noodzaak van het inhuren van personeel. De 
VRU moet het inhuren van personeel, vanwege de hoge kosten, tot een minimum beperken. 

Ook wil de gemeenteraad complimenten maken over de leesbaarheid en transparantie van de jaarrekening. 
Wel geeft de VRU in de jaarrekening 2012 aan dat de kosten voor keuringen (€ 211.000,-) en kosten voor 
werving en selectie (€ 327.000,-), de studiekosten (€ 250.000,-), kosten voor loopbaanbeleid (€ 75.000,-) en 
de reis- en verblijfskosten (€ 280.000,-) lager dan begroot waren. De kengetallen hiervoor zijn te ruim en 
worden in de begroting 2014 bijgesteld. De gemeenteraad wil duidelijkheid over de wijze waarop dit 
doorwerkt in de financiële bijdragen van de gemeenten. Mocht dit niet doorwerken in de financiële bijdragen 
van de gemeenten zal de VRU duidelijk moeten maken waar deze "besparing" (ad. € 1.143.000,-) in de 
toekomst ten gunste van komt of voor gereserveerd wordt. 
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De gemeenteraad stemt niet in met de conceptprogrammabegroting 2014. 
De gemeenteraad is blij met het feit dat de eerste tranche bezuiniging (5% in box 1 en 2 van de DVO) 
momenteel structureel verwerkt is in de begroting. De gemeenteraad is niet content met de wijze waarop de 
VRU de bezuiniging structureel verwerkt heeft in de conceptprogrambegroting 2014. Wel kijkt de 
gemeenteraad uit naar de uitwerking van de tweede tranche bezuiniging (5% op de gehele VRU begroting) 
waartoe het AB op 25 maart jl. besloten heeft. De gemeenteraad wil nog dit jaar meer duidelijkheid hebben 
over de wijze en het tempo waarop deze tweede tranche bezuiniging gerealiseerd gaat worden. 

Ook stemt de gemeenteraad in met de systematiek die gebruikt wordt voor het doorberekenen van de 
indexeringen in de begroting van de VRU. Deze systematiek is in november 2012 vastgesteld in het AB van 
de VRU. De gemeenteraad conformeert zich aan dit besluit. 

Desondanks stemt de gemeenteraad niet in met de conceptprogrammabegroting 2014. Reden hiervoor is 
dat de gemeenteraad niet instemt met de keuze om incidentele voordelen als dekking in te zetten om de 
incidentele bezuinigingen om te kunnen buigen naar structurele bezuinigingen vanaf 2014. De VRU zal het 
gedeelte van de incidentele voordelen, dat ingezet wordt om de bezuinigingen structureel te maken, moeten 
laten terugvloeien naar de reserve of richting de gemeenten. De VRU moet op andere manieren 
maatregelen treffen om de incidentele bezuinigingen om te kunnen buigen naar structurele bezuinigingen. 
De gemeenteraad wil dat de VRU de incidentele voordelen en de 5% bezuiniging (in box 1 en 2 van de 
DVO) van elkaar gaat scheiden en wil dat de VRU de 5% bezuiniging volledig (zonder inzet van incidentele 
voordelen) gaat realiseren. 

Daarnaast gaat de gemeenteraad er vanuit dat het financiële nadeel, dat voortkomt uit de BTW stijging, hoe 
hoog deze ook zal zijn, structureel opgelost wordt binnen de begroting van de VRU. Indien de Brede 
Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) niet opgehoogd wordt ontstaat er een structureel nadeel van € 
535.000,-. Indien de BDUR verder opgehoogd wordt, dan is nog sprake van een structureel nadeel van € 
39.479,-. Het nadeel van € 535.000,- is structureel opgevangen binnen de begroting van de VRU. Indien uit 
de voorjaarsnota blijkt dat de ophoging van de BDUR wel doorgaat dan gaat de gemeenteraad er vanuit dat 
de VRU het structurele voordeel van € 495.521,- (€ 535.000 - 39.479), door middel van een 
begrotingswijziging, ten gunste laat komen van de gemeenten door een verlaging van de gemeentelijke 
bijdrage. 

Tot slot geeft de VRU in de conceptprogrammabegroting 2014 aan dat de VRU met de gemeenten 
gebruiksovereenkomsten en demarcatielijsten afgesloten heeft. Voorde brandweerkazernes Woerden, 
Harmeien, Kamerik en Zegveld is dit nog steeds niet gebeurd. Dit traject loopt inmiddels ruim een jaar, dit is 
onacceptabel. De gemeenteraad wil dat de VRU binnen afzienbare tijd, uiterlijk 2 d e kwartaal 2013 gereed, 
gebruiksovereenkomsten en demarcatielijsten afsluit met de gemeente over het gebruik, beheer en 
onderhoud van de brandweerkazernes. Daarnaast wil de gemeenteraad duidelijkheid over de redenen 
waarom bovengenoemde overeenkomsten nog steeds niet afgesloten zijn met de gemeente Woerden. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer S. Kempink, accountmanager VRU. Hij 
is te bereiken op telefoonnummer 06-20094781 of via de e-mail: kempink.s(3>woerden.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. / 

Met vriendelijke groet, ~ / 
Co 

dr. G.W. Goedmakers CMC ^M^rra^WeTiboer 
gemeentesecretaris bu6p0meester\^ 


