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Lugt, Arjen van der

Van: Verhoeve, Pieter

Verzonden: dinsdag 5 februari 2019 16:30

Aan: Lugt, Arjen van der

Onderwerp: FW: Verzoek burgemeester Oudewater

Bijlagen: Memo gemeente Oudewater t.a.v. de burgemeester.docx

Categorieën: Behandelen

Dag Arjen, 

 

Zou je de raad op de hoogte willen brengen van bijgaande memo en bijgaande email? Er waren wat vragen over 

tijdens de behandeling van dit onderwerp in het forum. Deze informatie helpt bij de voorbereiding van de raad, 

donderdag aanstaande. 

 

Hartelijke groet, 

Pieter Verhoeve 

 

Van: Frek, Rob [mailto:R.Frek@vru.nl]  

Verzonden: donderdag 31 januari 2019 15:05 

Aan: Verhoeve, Pieter 
CC: Bos, Peter; Hoog, Bastiaan van 't; Geertsma, Colinda; Angevaren, Carolien; Schilder, Marion; Vermeulen, Tim; 

a.kole@oudewater.nl; Kole, Anton; Klever, Ton 
Onderwerp: Verzoek burgemeester Oudewater 

 

Geachte burgemeester, beste Pieter, 

 

Zoals toegezegd na afloop van de commissievergadering van het forum ‘Samenleving’ van de 

gemeente Oudewater, treft u hierbij aanvullende informatie aan met betrekking tot de ontwikkel- en 

egalisatiereserve VRU en de toezegging van een bus voor ons korps in Oudewater: 

 

1.    Voor de  ontwikkel- en egalisatiereserve VRU verwijs ik u graag naar de bijgevoegde memo; 

2.    Aan de toezegging dat er een bus beschikbaar zal komen voor de post Oudewater zal worden 

voldaan. Dit geldt voor meerdere vrijwillige posten in onze regio. De voorbereiding loopt. 

Vervolgens zal een aanbesteding en gunning moeten plaatsvinden. Om die reden kan ik u nu 

nog geen concrete datum voor de levering van de bus noemen. Over de voortgang zullen wij u 

informeren evenals het korps Oudewater. In de tussentijd is de post Oudewater voorzien van 

een dienstauto. De dienstauto blijft beschikbaar totdat de levering van de bus heeft 

plaatsgevonden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob F.J. Frek 

Plv. algemeen directeur 

Directeur Crisisbeheersing 

 
 
Aanwezig van maandag tot en met vrijdag 
Archimedeslaan 6 | 3584 BA | Utrecht | 7e verdieping 
T 088 878 13 00  
www.vru.nl | www.vrubrandweer.nl | r.frek@vru.nl 
twitter.com/vrutrecht | facebook.com/veiligheidsregioutrecht  
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Ontwikkel- en egalisatiereserve VRU 
 

Het raadsvoorstel ‘Zienswijze Kadernota 2020 en Regionaal Risicoprofiel VRU’ 

is op maandag 28 januari besproken in de commissievergadering van het 

forum ‘Samenleving’ van de gemeente Oudewater.  

In deze vergadering is besloten dat het raadsvoorstel als ‘bespreekstuk’ in de 

gemeenteraad van Oudewater op 7 februari wordt behandeld. 

 

Ter voorbereiding op deze vergadering geven wij u een nadere toelichting op 

het voorstel in de kadernota 2020 om een ontwikkel- en egalisatiereserve VRU 

in te stellen. 

 

Inhoudelijk 

Het doel van een VRU ontwikkel- en egalisatiereserve:  

 Anticiperen op ontwikkelingen in de maatschappij en hiervoor tijdig 

nieuw beleid te ontwikkelen;  

 De benodigde structurele middelen voor ontwikkeling en innovatie 

zoveel mogelijk te vinden binnen de eigen begroting van de VRU door 

efficiency te realiseren en principe van ‘nieuw voor oud’ toe te passen; 

 Hiervoor incidenteel vrijvallende middelen projectmatig in te zetten om 

de efficiencywinst en de overgang van nieuw naar oud te kunnen 

realiseren; 

 Financiële stabiliteit te creëren in de begroting van de VRU en 

daarmee in de bijdrage van de gemeenten. 

 

Het programma ‘organisatieontwikkeling’ tot en met 2018. Vanaf 2019 bevat 

de begroting van de VRU geen structurele middelen voor organisatie-

ontwikkeling en innovatie. De VRU stelt zich tot doel om de benodigde 

middelen voor ontwikkeling en innovatie zoveel mogelijk te vinden binnen haar 

eigen begroting. Tegelijkertijd willen we zorgen voor financiële stabiliteit in de 
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meerjarenbegroting en in de bijdragen van gemeenten aan de VRU voor de 

begroting en bij verantwoording. Dit kan beiden worden bereikt door positieve 

rekeningresultaten te investeren in een ontwikkel- en egalisatiereserve. Deze 

middelen worden bestemd voor onderzoek, het uitvoeren van pilots en vooral 

het dekken van (incidentele) implementatiekosten die gerelateerd zijn aan de 

doelstellingen uit het beleidsplan.     

 

Procesmatig 

Het algemeen bestuur besluit bij de vaststelling van de begroting of de 

jaarstukken over het instellen van bestemmingsreserves, de toevoegingen en 

de onttrekkingen aan, of de eventuele vrijval van bestemmingsreserves.  

Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt 

minimaal het specifieke doel van de reserve aangegeven en de daaruit 

voortvloeiende hoogte en looptijd.  

 

 Het instellen van een ontwikkel- en egalisatiereserve zal bij de 

jaarrekening 2018 voorgesteld worden. Naast het specifieke doel, de 

maximale omvang en de looptijd zullen ook duidelijke spelregels door het 

algemeen bestuur worden opgesteld voor de besteding van de middelen 

en de verantwoording daar over. 

 Bij besluitvorming over de jaarrekening 2018 heeft u de mogelijkheid om 

uw zienswijze te geven over het voorgestelde maximum en de spelregels 

met betrekking tot de ontwikkel- en egalisatiereserve; 

 

Een toevoeging aan deze reserve geschiedt altijd in het kader van de 

resultaatbestemming (bij de jaarstukken). Een onttrekking aan deze reserve 

ter dekking van bestedingen geschiedt bij resultaatbestemming en/ of 

begroting. In beide gevallen wordt dit voor een zienswijze aan de 

gemeenteraden voorgelegd. Op deze wijze behouden gemeenten grip op de 

inzet en besteding van middelen uit de ontwikkel- en egalisatiereserve VRU.  

 


