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Beantwoording van de vragen:

Vraag 1: Welke eisen m.b.t. opkomsttijden zijn opgenomen in het dekkingsplan en voldoet Oudewater 
daaraan?

Antwoord: Ingevolge de wetgeving worden alleen de opkomsttijden van gebouwbranden gemeten. De VRU 
hanteert in haar dekkingsplan hiervoor zogeheten meettijden, waarmee gemotiveerd wordt afgeweken van 
de opkomsttijden die in het Besluit Veiligheidsregio’s worden gesteld. In het dekkingsplan zijn de volgende 
meettijden opgenomen:

Gebruiksfunctie Meettijd
Woonfunctie portiek/portiekflats gebouwd vanaf 
1992

8 minuten

Overige woonfuncties gebouwd vóór 1992 10 minuten
Overige woonfuncties gebouwd tussen 1992 en 
2003

12 minuten

Overige woonfuncties gebouwd vanaf 2003 14 minuten
Kantoorfunctie gebouwd vanaf 1992 12 minuten

In de gemeentelijke rapportage die als bijlage bij het raadsvoorstel is gevoegd, licht de VRU de 
operationele prestaties v.w.b. de meettijden toe. In 2021 is deze bij drie gebouwbranden binnen de gestelde
normen. Bij één gebouwbrand is een overschrijding in de categorie ‘1-6 minuten’ genoteerd.

Vraag 2: In de ontwerpbegroting 2023 staat dat de gemeentelijke bijdrage VRU direct relateert aan de 
nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Dat betekent mogelijk dat Oudewater meer moet gaan betalen 
voor dezelfde dienstverlening. Klopt dit?

Antwoord: Het verdeelmodel voor de gemeentelijke bijdragen aan de VRU wordt gebaseerd op de 
ijkpuntscores van het gemeentefonds voor het onderdeel ‘Brandweer en Rampenbestrijding’. Wijzigingen in
de ijkpuntscores kunnen leiden tot een herverdeling, waarbij individuele gemeenten een groter of juist 
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https://vru.nl/sites/default/files/2021-06/Dekkingsplan%202.0%20Veiligheidszorg%20op%20Maat.pdf


kleiner aandeel in de totale bijdrage voor de VRU krijgen. Met andere woorden, als de uitkering uit het 
gemeentefonds (voor het onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding) voor de gemeente Oudewater stijgt,
stijgt het aandeel van Oudewater in de totale bijdrage voor de VRU evenredig mee. Bijstellingen in deze 
ijkpuntscores leiden echter niet tot een wijziging in de totale bijdrage aan de VRU, dit blijft altijd 
saldoneutraal. Individuele gemeenten kunnen er wel op voor- of achteruit gaan.

Vraag 3: Geldt het bovenstaande voor meer GR’n, waardoor de mogelijk hogere uitkering automatisch 
deels gepaard gaat met hogere bijdragen?

Antwoord: Van de gemeenschappelijke regelingen waarvan Oudewater deel uitmaakt, kent alleen de VRU 
een verdeelmodel op basis van het gemeentefonds. Andere gemeenschappelijke regelingen kennen een 
systematiek die bijvoorbeeld gebaseerd is op uurkosten (Omgevingsdienst Regio Utrecht) of tonnages afval
met vastgestelde prijzen per ton (Afvalverwijdering Utrecht).

Bijlagen:
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