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Beantwoording rondvragen 
20R.00621 
 
 
 

Van  : Burgemeester 
Portefeuille(s) : Veiligheid 

Datum  : 02-06-2020 

Contactpersoon :  

Tel.nr. :  

E-mailadres :  

 

Onderwerp: Beantwoording vooraf gestelde vragen inzake raadsvoorstel 'Zienswijze financiële 
stukken VRU' 
 
Deze vooraf gestelde vragen zijn gesteld door de fractie van CDA, CU/SGP en Onafhankelijken, 
voorafgaand aan de vergadering van het forum Samenleving  van 2 juni 2020. 

 a.lugt@oudewater.nl

 

Beantwoording van de vragen: 
 

Onafhankelijken: Op pagina 3 van het voorstel staat dat na de begrotingswijziging 2020 er op de 
algemene bijdrage voor Oudewater een overschot is van € 2000,-- en op het individuele takenpakket 
een tekort is van € 6000,--. Per saldo moet er dus € 4000,-- extra aan de VRU worden betaald. In het 
concept raadsbesluit staat echter een verhoging van € 6000,-- en geen € 4000,--. Waar is die € 2000,-- 
gebleven? 
 
De kosten voor de VRU zijn binnen de gemeente opgesplitst in twee onderdelen: de verplichte algemene 
bijdrage zoals afgesproken in de begroting (Gemeentelijk Basistaken Pakket, oftewel GBTP) en de kosten 
voor het onderhoud en exploitatie van de brandweerkazerne (Individueel Gemeentelijk Pluspakket, oftewel 
IGPP). Die worden betaald uit twee verschillende budgetten: De GBTP uit een budget van OOV en de IGPP 
uit een budget van Vastgoed. Voor de GBTP geldt dat er een overschot van €2000 is, en voor de IGPP een 
tekort van €6.000. Per saldo inderdaad een mutatie van €4.000. Omdat deze alleen uit verschillende 
budgetten worden betaald, moeten wel de volledige bedragen worden verwerkt. Dus op de post voor de 
GBTP zal een overschot van €2.000 blijken, maar voor het budget waaruit het IGPP wordt betaalt moet de 
volledige €6.000 verwerkt worden.  
 

CDA: Graag inzicht in de gevolgen voor de post ‘’Brandweerkazerne Oudewater’’ bij het onttrekken 
van €6000 (zie punt 3 onder besluiten). 

De vraag is me niet helemaal helder. De gemeente Oudewater heeft een contract met de VRU voor het 
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uitvoeren van een aantal taken in het kader van het onderhoud en exploitatie van de brandweerkazerne. Dit 
heeft betrekking op: 

 Storingsonderhoud aan installaties 

 Schoonmaak 

 Hygiene en ARBO-veiligheid 

Bij het afsluiten van de contracten in 2018 was nog niet helemaal duidelijk wat de exacte kosten zouden zijn 
en zijn de kosten voor de contracten gebaseerd op kengetallen. Er is uiteraard wel netjes aan het einde van 
het jaar op basis van werkelijke kosten verrekend. Inmiddels valt dit wat beter in te schatten en blijkt nu dat 
de gemeente structureel €6.000 te weinig heeft begroot voor deze kosten. Daarom het voorstel om dit 
budget te verhogen, omdat we de contractuele verplichting hebben deze te betalen.  

CU/SGP 

1. De stijging in het GBTP is te verklaren door ‘loon- en prijsindexaties’. Waarom waren deze 
indexaties niet voorzien?  
Het is bekend dat de lonen en prijzen fluctueren, daarom wordt in het proces meegenomen dat de 
gemeenten in de kadernota worden geinformeerd over de wijze waarop de VRU daar mee omgaat. 
Dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Alleen valt vooraf niet te voorspellen van 
welke hoogtes de loon- en prijsindexaties zijn, daar zijn meerjarig geen bruikbare getallen voor de 
genereren. Dit verschilt van jaar tot jaar. Overigens is het binnen de gehele overheid gebruikelijk dat 
loon- en prijsindexaties leiden tot correcties. De gemeente wordt hier overigens (gedeeltelijk) ook 
voor gecompenseerd via het gemeentefonds.  

 
2. Hoe is de stijging in het IGPP te verklaren?  

Bij het opstellen van het contract met de VRU in 2018 rondom het IGPP was niet bekend hoe hoog 
de kosten exact zouden uitvallen, daarom is met kengetallen gewerkt. Uiteraard is aan het einde van 
het jaar op basis van werkelijke kosten verrekend. Het blijkt dat de gemeente te weinig budget had 
ingeraamd ten aanzien van de werkelijke kosten, daarom wordt nu voorgesteld het budget te 
verhogen zodat aan de contractuele verplichtingen kan worden voldaan.  

 
 
 

Bijlagen: 
 

Geen 

 

 

De burgemeester 

 

 

 

W.G. Groeneweg 

  

 

 


