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Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  14 januari 2020 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 
Portefeuille(s):  OOV 

Contactpersoon:  T. Vermeulen 

Tel.nr.: 8292 E-mailadres: vermeulen.t@woerden.nl 
 

Onderwerp: Zienswijze Kadernota 2021 VRU 

 

 
De raad besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief Kadernota 2021 VRU 
2. De zienswijze met kenmerk 19U.26845 vast te stellen waarin de volgende aandachtspunten zijn 
opgenomen: 
 
- Instemming met de Kadernota 2021 VRU, omdat deze in lijn is met de afspraak dat deze beleidsarm 
wordt opgesteld en dat voor nieuw beleid de dekking binnen de eigen begroting van de VRU wordt 
gevonden. 
- Aandacht vragen voor de recente ontwikkelingen die effect kunnen hebben op de begroting van 
gemeenten, zoals de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) en de 
ontwikkelingen rondom de FLO-lasten.  
 

Inleiding:  

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 van de veiligheidsregio stelt deze 
documenten op 10 februari 2020 vast en vraagt daarom om uiterlijk 6 februari 2020 een zienswijze in 
te dienen. Dit voorstel dient om de zienswijze van de gemeente door de gemeenteraad te laten 
vaststellen. 
 
Gezien de deadline voor het aanleveren van de zienswijze heeft het college deze reeds in 
conceptvorm, met inachtneming van wijzigingen vanuit de gemeenteraad, aan de VRU verzonden 
zodat deze nog kon worden meegenomen in de besluitvorming.  
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De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 4.3 van de Gemeenschappelijke regeling VRU 
 

Beoogd effect: 

Het beoogd effect is dat de gemeente invloed kan uitoefenen op besluitvorming binnen de VRU.  
 

Argumenten: 

1. Het indienen van een zienswijze is een bevoegdheid van de gemeenteraad om invloed uit te 
oefenen op beleid van de gemeenschappelijke regeling VRU  

In de Gemeenschappelijke regeling VRU is vastgelegd dat gemeenteraden het recht hebben op 
een aantal onderwerpen zienswijzen in te dienen, om zodoende invloed uit te kunnen oefenen op 
het beleid van de VRU. Onder andere heeft de gemeenteraad dit recht met betrekking tot de 
kadernota, begrotingen en jaarstukken, het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan. Met 
dit raadsvoorstel verzoeken wij u een zienswijze vast te stellen en in te dienen met betrekking tot 
de Kadernota 2021. De gemeenteraad is gevraagd uiterlijk 6 februari 2020 een zienswijze aan te 
leveren, zodat deze besproken kan worden tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 
de VRU op 10 februari 2020.  
 
2. Kadernota 2021  
De Kadernota is in lijn met opmerkingen van voorgaande jaren wederom beleidsarm opgesteld. Het 
uitgangspunt is geen aanvullende bijdrage te vragen aan gemeenten voor de ontwikkeling van 
nieuw beleid. Wel stijgen de kosten van het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en individueel 
gemeentelijke pluspakket (IGPP) als gevolg van reguliere loon- en prijsaanpassingen en de FLO-
lasten. Voorgesteld wordt om het besluit de eigen begroting hier op af te stemmen pas te nemen 
wanneer de daadwerkelijke begroting 2021 VRU, inclusief de jaarstukken en mogelijke 
begrotingswijziging 2020, wordt behandeld. Dat zal aan het eind van Q1 2020 plaatsvinden.   

Kanttekeningen: 

Als uw raad besluit om geen zienswijze in te dienen dan heeft u ook geen invloed op besluitvorming 
binnen de VRU, wat nadelige gevolgen kan hebben. 
 

Financiën: 
 

Aan het indienen van een zienswijze an sich zijn geen financiële gevolgen verbonden. De kosten 
voor de VRU worden gesplitst in twee overzichtelijke delen:  
 
1. De algemene bijdrage voor het gemeentelijk basistakenpakket (GBTP), budget bij Team OOV 

 

GBTP 2021 2022 2023 2024 

Meerjarenraming VRU  €603.000 €592.000  €592.000  €592.000 

Begroting Oudewater  €575.000 €577.000 €586.000 €586.000 

Tekort  €28.000  €15.000 €6.000  €6.000 

 
De kosten voor 2021 zijn door de VRU verhoogd met € 28.000. Deze stijging in kosten wordt voor 
72,5% veroorzaakt door de reguliere loon- en prijsindexatie en voor 27,5% door lasten voor de 
regelingen omtrent het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO-lasten). Dit zijn exogene ontwikkelingen 
waar zowel gemeenten als veiligheidsregio geen invloed op hebben. Voorgesteld wordt om voor nu 
kennis te nemen van deze kostenstijging en de tekorten bij de behandeling van de 
voorjaarsrapportage 2020 te verwerken. Op deze manier sluit de begroting van Oudewater weer 
aan op de begroting van de VRU.  
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2. Het individueel gemeentelijk pluspakket (IGPP), budget bij team Vastgoed 
 
 

 IGPP 2021 2022 2023 2024 

Meerjarenraming VRU €19.000 €19.000 €19.000 €19.000 

Begroting Oudewater €12.000 €12.000 €12.000 €12.000 

Tekort €7.000 €7.000 €7.000 €7.000 

 
Het blijkt dat de gebouwgebonden kosten niet correct in de begroting zijn verwerkt, hier is 
structureel €7.000 te weinig opgenomen ten opzichte van het bedrag dat de VRU geoffreerd heeft. 
In dit tekort zijn de kosten van de loon- en prijsaanpassing verwerkt. Hier wordt voorgesteld om 
voor nu kennis te nemen van deze kostenstijging en deze bij behandeling van de jaarrekening 2019 
op te nemen in het saldo en meerjarig in de voorjaarsrapportage 2020 te verwerken. 

 

Uitvoering: 

Zodra de zienswijze is vastgesteld zal aan de VRU bericht worden verzonden dat de zienswijze 
definitief is.  

Communicatie: 

Gezien de aard van dit onderwerp is het voorstel geen middelen van de afdeling Communicatie in te 
zetten voor berichtgeving richting inwoners. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Dit voorstel kent geen samenhang met eerdere besluitvorming.  

Bijlagen: 

- Aanbiedingsbrief Kadernota 2021 VRU geregistreerd onder corsanummer 19.091594 
- Kadernota 2021 VRU geregistreerd onder corsanummer 19.091595 
- Het raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer 19R.01069 
- Uitgaande brief met zienswijze geregistreerd onder corsanummer 19U.26845 
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