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Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht

Geachte raad,
Samenvatting:
De Kadernota 2020 van de Veiligheidsregio Utrecht wordt u hierbij aangeboden. U heeft de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen ten aanzien van deze Kadernota 2020. Dit kan tot en met 7
februari 2019.

Bijgaand treft u de Kadernota 2020 aan van de Veligheidsregio Utrecht (VRU). Deze wordt door het
bestuur van de VRU aan uw raad aangeboden met mogelijkheid hierover aan het bestuur uw
zienswijzen kenbaar te maken.
Conform de geldende procedure van de gemeenschappelijke regeling VRU worden gemeenten
tweemaal in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze (medesturing) te geven op de
begrotingskaders, ten eerste bij de behandeling van de kadernota 2020 VRU en ten tweede bij de
behandeling van de programmabegroting 2020 VRU welke in het voorjaar van 2019 aan gemeenten
zal worden aangeboden. Ook ten aanzien van begrotingswijzigingen worden gemeenten in de
gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze kenbaar te maken.
De voorliggende kadernota heeft betrekking op het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode 20202023. De kadernota VRU 2020 is beleidsarm, er zijn geen voorstellen voor nieuw beleid. Wel is een
aantal kaders opgenomen voor de nadere financiële uitwerking van het nieuwe beleidsplan.
Samengevat komt dit neer op:
 De VRU heeft de ambitie om geen aanvullende structurele bijdrage te vragen voor nieuw
beleid, met uitzondering van eventuele toekomstige bijstellingen in het dekkingsplan.
Structurele kosten die voortvloeien uit nieuw beleid moeten dan ook worden gedekt uit
besparingen door steeds efficiënter te werken en bestaand beleid te heroverwegen.
 Voor 2020 is er geen structureel budget in de begroting opgenomen voor
organisatieontwikkeling. De VRU stelt zich tot doel om ook hier geen aanvullende bijdrage
voor te vragen, maar in plaats daarvan een ontwikkel- en egalisatiereserve in te stellen.
Deze reserve wordt gevormd uit positieve rekeningresultaten en wordt ingezet voor
onderzoek, het uitvoeren van pilots en het dekken van (incidentele) implementatiekosten die
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gerelateerd zijn aan de doelstellingen uit het beleidsplan.
Totale bijdrage gemeente Renswoude 2020 is € 334.000,-.
Bijdrage
Bijdrage GBTB
Mutaties
Mutaties
GBTP
Incidenteel
Financieel
Bijstellingen
Begroting
Begroting 2019
Kader 2020 Bestaand Beleid
2019
2020
319
-7
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Individueel
Gemeentelijk
Takenpakket

Totale bijdrage
( GBTB) VRU
2020
334

Voor 2020 is in de begroting van de gemeente Renswoude een bedrag opgenomen als bijdrage aan

de VRU van € 311.000,--. Hierdoor ontstaat voor 2020 een tekort van € 23.000,--. Dit bedrag is niet
beschikbaar binnen de begroting 2020 en voorgesteld wordt de dekking beschikbaar te stellen via
de kadernota 2020 uit de algemene middelen.
De stijging wordt met name veroorzaakt door loon-en prijsaanpassing.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
de burgemeester,
J. van Dijk
P. Doornenbal-van der Vlist

