
In onze vergadering van 24 februari 2022 hebben wij kennis genomen van uw kadernota voor het jaar 
2023. Met deze brief dienen wij onze zienswijze in.
De gemeenteraad spreekt zijn waardering uit voor het feit dat de kadernota van de VRU beleidsarm is 

ingestoken. Het principe dat aan gemeenten geen bijdrage wordt gevraagd voor nieuw beleid en 

schommelingen in de gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk worden voorkomen, kan op onze 

goedkeuring rekenen. 

Wel vraagt de gemeenteraad aandacht voor de ontwikkelingen die op dit moment actueel zijn, zoals 

de invoering van de omgevingswet en de taakdifferentiatie van de brandweer. Dat dit effecten gaat 

hebben is onvermijdelijk. Graag wordt de raad tijdig geïnformeerd over de financiële effecten die dit op 

gemeenten gaat hebben.

Tevens vraagt de raad u waar mogelijk de weerstandsratio van de VRU beter inzichtelijk te maken. Op 

dit moment is de weerstandscapaciteit met een bedrag €1,4 miljoen ruim hoger dan het risicobeeld 

van €0,6 miljoen. Dit levert een hoge weerstandsratio op van 2.2. Echter volgt dat primair uit het feit 

dat de omvang van twee belangrijke risico’s, de WNRA-transitie en de compensatie voor FLO-

maatregelen, niet ingeschat kunnen worden. Wij vragen u deze risico’s in samenspraak met de 

accountant te kwantificeren. Op deze manier kan de werkelijke weerstandsratio bepaald worden en 

wordt de raad in staat gesteld zich uit te spreken over de gewenste hoogte van de 

weerstandscapaciteit.

Wij wensen u veel succes toe met het proces rondom het vaststellen van de kadernota.
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