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Samenvatting 
De kadernota 2024 wordt door het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) toegezonden aan de gemeenteraden. 
De raden kunnen bij het bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. De zienswijzen worden besproken in de vergadering 
van het algemeen bestuur op 6 februari 2023. De uitkomsten van deze bespreking worden vervolgens betrokken bij het 
opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2024. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief, geregistreerd onder D/22/080866 en de kadernota 2024 Veiligheidsregio 
Utrecht, geregistreerd onder D/22/080868.  
2. De zienswijze met kenmerk D/22/080870 vast te stellen, waarin wordt ingestemd met de kadernota.  
  
 
   
 
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
Uit de Gemeenschappelijke regeling VRU vloeit voort dat de gemeenteraad een zienswijze mag indienen op een aantal 
beleidsstukken van de veiligheidsregio. Dit betreft onder andere de kadernota die jaarlijks wordt vastgesteld. Het 
algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio bespreekt de zienswijzen op 6 februari 2023 en vraagt daarom om uiterlijk 
2 februari 2023 al dan niet een zienswijze in te dienen. 
 
Kanttekening hierbij is dat voorliggend stuk pas op 9 februari in de gemeenteraad besproken kan worden. Om de 
zienswijze op tijd onder de aandacht van het AB van de VRU te brengen, dient na bespreking in het Forum Samenleving 
op 30 januari een conceptreactie aan de VRU te worden verzonden, die dan op 9 februari definitief in de raad kan worden 
vastgesteld. 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
De kadernota 2024 is, net als voorgaande jaren, beleidsarm ingestoken. De voorliggende kadernota bevat dan ook geen 
mutatie van de gemeentelijke bijdrage, anders dan de actualisatie van de ijkpuntscores en de reguliere loon- en 
prijsaanpassing. Hiervoor worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het 
gemeentefonds wordt geïndexeerd. De gemeenten worden hiervoor dus indirect via het gemeentefonds gecompenseerd. 
 



  
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
De bijdrage aan de VRU wordt gesplitst in twee delen: 
 
1. De algemene bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP): 
   

Jaar   Huidige begroting  Kadernota VRU  Effect op begroting 

2024 600.000 678.000 -78.000 

2025 600.000 678.000 -78.000 

2026 600.000 699.000 -99.000 

2027 600.000 699.000 -99.000 

 
2. De bijdrage voor het Individueel Gemeentelijk Pluspakket (IGPP): 
   

Jaar   Huidige begroting  Kadernota VRU  Effect op begroting 

2024 19.000 21.000 -2.000 

2025 19.000 21.000 -2.000 

2026 19.000 21.000 -2.000 

2027 19.000 21.000 -2.000 

 
Er is sprake van een toename van de verdelingsgrondslag (ijkpuntscores) voor Oudewater. Dit heeft te maken 
met een herijking van het rekenmodel achter het gemeentefonds, waardoor de uitkering die Oudewater vanuit 
het gemeentefonds (onderdeel Brandweer en Rampenbestrijding) krijgt is gestegen. De bijdrage aan de VRU 
stijgt daar evenredig aan mee. De bijdrage vanuit Oudewater aan het totale GBTP stijgt hiermee van 0,63% naar 
0,66%. 
 
Tevens is er een loon- en prijsaanpassing van cumulatief 7,3%. Via de meicirculaire volgt een compensatie voor 
de prijsontwikkeling 2024. 
 
Voorgesteld wordt om voor nu kennis te nemen van de gewijzigde ijkpuntscores en de kostenstijgingen. Net als 
voorgaande jaren worden deze bij behandeling van de voorjaarsrapportage en begroting van de gemeente 
Oudewater en de begroting 2024 van de VRU verwerkt. 
 
   
 
Vervolgproces 
Na besluit van de gemeenteraad wordt de VRU hiervan op de hoogte gebracht. De ingebrachte zienswijzen worden op 6 
februari 2023 besproken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van de VRU. De uitkomsten van deze 
bespreking worden vervolgens betrokken bij het opstellen van de (ontwerp) begroting voor 2024. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
De bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de ontwerpkadernota komt voort uit artikel 4.3 
van de gemeenschappelijke regeling VRU. 
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