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Geacht college, geachte heer, mevrouw, 

De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bestaat sinds 2006 als 
gemeenschappelijke regeling van 26 gemeenten in het gebied van de 
provincie Utrecht. Voor gemeenten en veiligheidspartners is de VRU een 
herkenbare en enthousiaste veiligheidsregio, sinds 2010 landelijk 
koploper bij het regionaliseren van 26 gemeentelijke brandweren. De 
VRU is een jonge en gezonde organisatie, vernieuwend ingericht op het 
gebied van risico- en crisisbeheersing. 

Net als alle andere veiligheidsregio's heeft de VRU zichzelf moeten 
bouwen. Het tegelijkertijd regionaliseren van 26 gemeentelijke 
brandweren én het inrichten en laten werken van een geheel nieuwe 
organisatie, met alles wat daarbij komt kijken, is een prestatie op zich 
geweest. Dat is niet alleen een verdienste van de VRU, maar net zo 
goed van de gemeenten die eigenaar zijn van de VRU en voor wie de 
VRU (wettelijke) taken uitvoert. 

Om gelijktijdig te kunnen door ontwikkelen en invulling geven aan 
financiële taakstellingen, is binnen de VRU een aantal projecten en 
onderzoeken uitgevoerd. Deze hebben geresulteerd in diverse 
aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel 
operationele aard. Deze aanpassingsvoorstellen zijn besproken in de 
vergadering van het algemeen bestuur van 20 januari. Bij die 
gelegenheid hebben de voorstellen de status van voornemen tot besluit 
gekregen. 

Om tot een voornemen tot besluit te kunnen overgaan heeft het 
algemeen bestuur veel tijd willen besteden aan het goede gesprek over 
de uitkomsten en voorstellen. Ook heeft zij een zorgvuldige 
onderzoeksaanpak geëist, met ruimte voor gesprek en professioneel 
overleg. Nu is het moment aangebroken dat het bestuur heel graag de 
opvattingen van de 26 VRU-gemeenten over de voorstellen verneemt. 
Het algemeen bestuur heeft eerder aangegeven te streven naar 
maximaal draagvlak en deze voorstellen eerst te willen bespreken in 
colleges en gemeenteraden alvorens definitieve besluiten te nemen. 
Ook de medewerkers van de VRU zal om hun mening worden gevraagd, 
specifiek over de voorstellen betreffende de visie op de VRU-organisatie 
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en het project Veiligheidszorg op maat. Voor het geheel wordt 
bovendien een uitgebreid communicatietraject ingezet. De VRU is 
vanzelfsprekend van harte bereid nadere uitleg bij de stukken te geven. 
Wij zullen alle gemeenten daarvoor benaderen. 

De VRU vindt het belangrijk dat u, mede met het oog op de aanstaande 
verkiezingen, alle gelegenheid hebt om uw opvatting zorgvuldig te 
kunnen formuleren. Het betreft echter geen wettelijk voorgeschreven 
consultatie (in de zin van zienswijze). Colleges en gemeenteraden 
worden daarom gevraagd hun 'wensen en bedenkingen' kenbaar te 
maken bij het bestuur van de VRU. Mede op basis van de wensen en 
bedenkingen van colleges en gemeenteraden, zal het algemeen bestuur 
op 4 juli 2014 tot definitieve besluitvorming komen. De financiële- en 
organisatorische consequenties kunnen vanaf 2015 worden 
geëffectueerd. Uiteraard zullen wij u na 4 juli een terugkoppeling geven 
over de definitieve besluitvorming. 

De voorstellen die wij ter consultatie aan u voorleggen betreffen de 
volgende onderwerpen: 

- op het gebied van de VRU-organisatie: de visie op de VRU-organisatie 
(inclusief districten), inbegrepen de visie op de aansturing van de 
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR); 

- op het gebied van de brandweer: plateau drie van het project 
Veiligheidszorg op Maat ofwel het dekkingsplan en repressieve 
huisvesting; 

- op het gebied van de financiën: de financieringssystematiek van de 
VRU voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage. 

Het is een omvangrijk pakket; wij hopen dat u daar begrip voor heeft. 
U treft per onderwerp een korte notitie aan, inclusief bijlagen. Per 
onderwerp wordt uiteengezet welke besluiten er op 4 juli 2014 zouden 
worden gevraagd. 

Kadernota 2015 
De kadernota 2015 is, vanwege de nadrukkelijke samenhang met de 
hiervoor genoemde onderwerpen, ook behandeld in de vergadering van 
het algemeen bestuur op 20 januari 2014. In de kadernota 2015 
worden de financiële uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan 
de programmabegroting 2015 wordt opgesteld. 

De kadernota is voor wat betreft de doorrekening van de gemeentelijke 
bijdrage voor 2015 gebaseerd op de financieringssystematiek die u met 
het betreffende voorstel voor consultatie is aangereikt. Daarmee 
beoogt het bestuur van de VRU nadrukkelijk niet de suggestie te 
wekken dat de consultatie geen waarde heeft. Integendeel, de 
begroting volgt te allen tijde de uiteindelijke besluitvorming. Wij leggen 
daarom de kadernota 2015, in samenhang met de andere stukken, ook 
aan u voor. 
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In de kadernota is aandacht voor het verbeteren van de begroting. De 
VRU heeft de afgelopen jaren al stappen gezet met het doorontwikkelen 
en verbeteren van de begroting, maar wil nog verder. Het doel is om de 
programma's binnen de concern- (beleids)begroting, resultaat
verantwoordelijke budgettering en begrotingsindeling geheel op elkaar 
te laten aansluiten. De begroting zelf moet nog beter worden ingericht. 
Op die manier kunnen kostensturing, kostenbeheersing en 
kostenverantwoording ten behoeve van zowel gemeenten als managers 
worden verbeterd. 

Tevens wordt in het meerjarenperspectief invulling gegeven aan de 
tweede tranche bezuinigingen, waartoe het algemeen bestuur in 2013 
heeft besloten. In 2015 zal een start gemaakt worden met de invulling 
van de bezuinigingstaakstelling van 3% oplopend naar 5% in 2018. 
Enkele van deze voorgenomen bezuinigingen zijn gerelateerd aan de 
voorliggende voorstellen. Naast bezuinigingen zijn er ook 
intensiveringen noodzakelijk, die de VRU zelf zal financieren door extra 
te bezuinigen. 

Samengevat wordt u verzocht vóór 16 juni 2014 uw wensen en 
bedenkingen t.a.v. de majeure projecten en onderzoeken kenbaar te 
maken bij het algemeen bestuur van de VRU en kennis te nemen van 
de kadernota 2015 VRU. Voor zover gerelateerd aan de majeure 
projecten en onderzoeken kan deze kadernota worden beschouwd als 
ontwerp. 

Hoogachtend, A 

het algemeen bestuur, 

r 
Vervanaend voorzi 

ervangend voorzitter Secretaris \ 
Dr. P . L J . Bos 4'v % i Drs. L.M.M. Bolsius 
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MODEL RAADSVOORSTEL MAJEURE PROJECTEN EN KADERNOTA 2015 VRU 

Onderwerp 
Consultatie van de gemeente(n) betreffende de visie op de VRU-organisatie, 
Veiligheidszorg op Maat, Repressieve huisvesting, de Financieringssystematiek 
van de VRU en de Kadernota voor de VRU-begroting 2015. 

Besluit 
Het college van B&W, de gemeenteraad van de gemeente X wenst/wensen 

• navolgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende: 
o het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie' 

o x 
o x 

o het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat' 
o x 
o x 

o het voorstel 'Repressieve huisvesting' 
o x 
o x 

o het voorstel 'Financieringssystematiek' 
o x 
o x 

• navolgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken betreffende de 
Kadernota voor de VRU-begroting 2015, zulks in samenhang met de 
voorgenomen besluiten en het daarbij horende consultatietraject. 

Aanleiding 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) bestaat sinds 2006 als gemeenschappelijke 
regeling van 26 gemeenten in het gebied van de provincie Utrecht. Voor 
gemeenten en veiligheidspartners is de VRU een herkenbare en enthousiaste 
veiligheidsregio, sinds 2010 landelijk koploper bij het regionaliseren van 26 
gemeentelijke brandweren. De VRU is een jonge en gezonde organisatie, 
vernieuwend ingericht op het gebied van risico- en crisisbeheersing. Om 
gelijktijdig te kunnen door ontwikkelen en invulling geven aan financiële 
taakstellingen, is binnen de VRU een aantal projecten en onderzoeken uitgevoerd. 

Het betreft: 
• een onderzoek naar de districtsindeling, uitgevoerd door het bureau AEF; 
• het project Veiligheidszorg op Maat, in het bijzonder het deelproject 

'Plateau 3: het Dekkingsplan 2.0' ; 
• een onderzoek naar de staat van de repressieve huisvesting van de VRU, 

uitgevoerd door het bureau BBN; 
• een onderzoek naar het (toekomstig) financieringsmodel van de VRU, 

uitgevoerd het bureau Cebeon. 
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Uitwerking 
Deze onderzoeken en projecten hebben geresulteerd in diverse 
aanpassingsvoorstellen van organisatorische, financiële, dan wel operationele 
aard, te implementeren door en binnen de VRU. 

Het betreft, respectievelijk: 
• het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie'; 
• het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat'; 
• het voorstel 'Repressieve huisvesting'; 
• het voorstel 'Financieringssystematiek'. 

Deze voorstellen zijn, in hun samenhang, besproken in de vergadering van het 
algemeen bestuur van de VRU van 20 januari 2014. Bij die gelegenheid hebben 
(elementen uit) de voorstellen de status van voornemen tot besluit gekregen, 
zoals hierna verwoord: 

• het voorstel 'Visie op de VRU-organisatie': 
o in te stemmen met het voornemen tot organisatieaanpassing van de 

hoofdstructuur van de VRU, onder gelijktijdig opheffen van de 
districten als organisatie- en managementlaag; 

o in te stemmen met het voornemen om in plaats van de huidige 5 
districten 3 districtsgebieden te vormen, congruent aan de indeling 
in politiedistricten, als gedeconcentreerde werk- en contactunits, 
waarbij het contact met de burgemeester wordt onderhouden door 
de districtsmanager nieuwe sti j l ; 

o in te stemmen met het voorstel om de brandweerzorg voortaan te 
organiseren in 7 repressieve clusters, waardoor de posten meer 
gericht ondersteund en op maat bediend kunnen worden; 

o in te stemmen met het voornemen om de GHOR-functionaliteiten 
die nu verdeeld in de centrale VRU-organisatie zijn gepositioneerd 
intern te ontvlechten en als nieuwe organisatie-eenheid op 
concernniveau te positioneren, voorzien van een eigen 
begrotingsonderdeel en een eigen begrotingsprogramma; 

o in te stemmen met de visie op de gemodelleerde VRU-organisatie 
zoals hiervoor op hoofdlijnen in beslispunten vervat en opdracht te 
geven deze visie uit te werken in een organisatie- en 
formatierapport; 

• het voorstel 'Veiligheidszorg op Maat': 
o in te stemmen met het dekkingsplan 2.0 en in het bijzonder de 

daarin opgenomen nieuwe verdeling van materieel en daarmee 
samenhangende personele behoefte, en daarom in te stemmen met 
het door middel van natuurlijk verloop verkleinen van de 
repressieve bezetting met circa 100 vrijwilligers en met 9 fte 
beroepsmedewerkers in 24-uursdienst waardoor een structurele 
besparing kan worden gerealiseerd van € 1,6 miljoen; 

o in te stemmen met het treffen van objectgebonden specifieke 
stimulerende preventieve maatregelen en met het voornemen om 
een zorgvuldig berekend maar toereikend deel van de thans 
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beschikbare preventiecapaciteit (140.000 uren) te verleggen voor 
de nieuwe vorm van preventie; 

o in te stemmen geen gebruik te maken van de wettelijke 
mogelijkheid om bestuurlijk gemotiveerd af te wijken van de 
wettelijke opkomstnormen, maar in plaats daarvan te besluiten om 
de met de inspectie V8J besproken meettijden te hanteren 
meettijden, als ware bestuurlijk gemotiveerd afgeweken; 

o in te stemmen met de meettijden zoals in het dekkingsplan 
beredeneerd en opgenomen; 

• het voorstel 'Repressieve huisvesting': 
o in te stemmen met het BBN-rapport en af te spreken dat gemeenten 

op wie dat van toepassing is hun staat van onderhoud voor 2016 op 
orde brengen conform de BBN-rapportage; 

o in te stemmen met het opstellen van een business case bij ingrepen 
met een substantiële omvang, waarin ook andere opties 
(verplaatsing, samenvoeging) worden meegenomen en een meer 
gedetailleerde kostenraming wordt opgesteld; 

o in te stemmen met het hanteren van de NEN 2767, conditieniveau 3 
als norm voor het onderhoud voor de periode dat er nog geen VRU-
onderhoudsbeleid is, en als norm voor het nieuwe beleid voor 
onderhoud; 

o in te stemmen met de visie dat de gemeenten het eigendom en 
beheer van alle repressieve huisvesting, op basis van gezamenlijk 
overeen te komen beleid, overdragen aan de VRU, inclusief de 
overdracht van de noodzakelijke budgetten; 

o in te stemmen met het voorstel om, na afstemming met de 
gemeenten, het beleidsvoorstel en de daarmee samenhangende 
budgetten separaat ter besluitvorming aan het AB voor te leggen; 

o in te stemmen met het voorstel de overdracht te realiseren bij de 
verwerking van de herijking van het gemeentefonds in het nieuwe 
VRU-financieringsmodel (ijkpunt gemeentefonds); 

• het voorstel 'Financieringssystematiek': 
o in te stemmen met het voornemen om de gemeentelijke 

bijdrageregeling van de VRU te wijzigen, waarbij het 'as- is-
boxenmodel' wordt vervangen door een model ijkpuntscores 
gemeentefonds, zoals voorgesteld door het bureau Cebeon, waarbij 
in het model ook de FLO-last van een vijftal gemeenten is verwerkt; 

o in te stemmen met het in het model inbrengen van een drietal 
compenserende maatregelen voor het nadeeleffect dat optreedt als 
gevolg van de modelverandering, om daarmee uitvoering te geven 
aan het bestuurlijke uitgangspunt dat de huidige bijdrage (exclusief 
huisvesting) van de deelnemende gemeente niet stijgt: 

• inzet tweede tranche bezuinigingen; 
• inzet repressieve efficiency gemeente Utrecht (bijvoorbeeld 

vanwege de samenvoeging van de posten Voordorp en 
Schepenbuurt) in relatie tot het nadeel van de gemeente 
Utrecht; 

• inzet structurele compensatie door de voordeelgemeenten; 
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o in te stemmen met de invoering van het model per 2015 en af te 
spreken dat het model wordt geijkt bij de komende herijking van 
het gemeentefonds, te verwachten in 2016; 

o in te stemmen met het thans niet inbrengen van de 
huisvestingslasten in het model, maar dat (volgens dezelfde 
verdelingsprincipes) te doen tegelijk met de ijking van het model in 
verband met de aanstaande herijking van het gemeentefonds; 

o In te stemmen met het voornemen om taakovereenkomsten tussen 
gemeente en VRU op te stellen, op basis waarvan uitvoering wordt 
gegeven aan de solidaire levering van diensten volgens de 
verhoudingen van de financiering. 

Consultatie 
Om tot voornemens tot besluiten te kunnen overgaan, heeft het algemeen bestuur 
van de VRU veel tijd willen besteden aan het goede gesprek over de uitkomsten 
en voorstellen. Ook heeft zij een zorgvuldige onderzoeksaanpak geëist, met 
ruimte voor gesprek en professioneel overleg. Ook afvaardigingen van de 
medewerkers (beroeps en vrijwilligers) van de VRU zijn om hun mening gevraagd, 
specifiek over de voorstellen betreffende de visie op de VRU-organisatie en het 
project Veiligheidszorg op Maat. Voor het geheel wordt bovendien een uitgebreid 
communicatietraject ingezet. 

Nu is het moment aangebroken dat het algemeen bestuur van de VRU heel graag 
de opvattingen van de deelnemende gemeente(n) over de voorstellen verneemt. 
Het algemeen bestuur heeft eerder aangegeven te streven naar maximaal 
draagvlak en deze voorstellen eerst te willen bespreken in colleges en 
gemeenteraden alvorens definitieve besluiten te nemen. 

Kadernota voor de VRU-begroting 2015 
De kadernota 2015 is, vanwege de nadrukkelijke samenhang met de hiervoor 
genoemde onderwerpen, ook behandeld in de vergadering van het algemeen 
bestuur van de VRU op 20 januari 2014. In de kadernota 2015 worden de 
financiële uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan de VRU-
(programma)begroting 2015 wordt opgesteld. 

De kadernota is voor wat betreft de doorrekening van de gemeentelijke bijdrage 
voor 2015 gebaseerd op de financieringssystematiek die u met het betreffende 
voorstel voor consultatie is aangereikt. Daarmee beoogt het bestuur van de VRU 
nadrukkelijk niet de suggestie te wekken dat de consultatie geen waarde heeft. 
Integendeel, de begroting volgt te allen tijde de uiteindelijke besluitvorming. Het 
algemeen bestuur van de VRU legt daarom de kadernota 2015, in samenhang met 
de andere stukken, aan u voor. 

In de kadernota is aandacht voor het verbeteren dan de begroting. De VRU heeft 
de afgelopen jaren al stappen gezet met het doorontwikkelen en verbeteren van 
de begroting, maar wil nog verder. Het doel is om de programma's binnen de 
concern-(beleid)begroting, resultaatverantwoordelijke budgettering en 
begrotingsindeling geheel op elkaar te laten aansluiten. De begroting zelf moet 
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nog beter worden ingericht. Op die manier kunnen kostensturing, 
kostenbeheersing en kostenverantwoording ten behoeve van zowel gemeenten als 
managers worden verbeterd. 

Tevens wordt in het meerjarenperspectief invulling gegeven aan de tweede 
tranche bezuinigingen, waartoe het algemeen bestuur in 2013 heeft besloten. In 
2015 zal een start gemaakt worden met de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling van 3% oplopend naar 5% in 2018. Enkele van deze 
voorgenomen bezuinigingen zijn gerelateerd aan de voorliggende voorstellen. 
Naast bezuinigingen zijn er ook intensiveringen noodzakelijk, die de VRU zelf zal 
financieren door extra te bezuinigen. 

Tot slot 
Samengevat verzoekt de VRU de gemeente vóór 16 juni 2014 wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken bij het algemeen bestuur van de VRU, ter attentie 
van de secretaris. Voor zover gerelateerd aan de majeure projecten en 
onderzoeken kan deze kadernota worden beschouwd als ontwerp. 
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Bijgevoegde notities: 

1. Visie op VRU-organisatie 
Bijlage A: Vernieuwde hoofdstructuur 
Bijlage B: Dashboard verbeteropgaven VRU 
Bijlage C: AEF-rapport districtsonderzoek 

2. Veiligheidszorg op Maat 
Bijlage A: Projectnotitie Veiligheidszorg op Maat 
Bijlage B: Plateau 3: Dekkingsplan 2.0 

3. Repressieve huisvesting 
Bijlage A: Rapport BBN 

4. Financieringssystematiek 
Bijlage A: Rapport Cebeon (inclusief addendum) 
Bijlage B: Uitwerking voorkeursmodel gemeentefonds in meerjarenperspectief 
Bijlage C: Werking financieringsmodel, een nadere toelichting 

5. Kadernota 2015 
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