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Onderwerp
Kadernota 2020 Veiligheidsregio Utrecht.
Gevraagd besluit
1. Geen zienswijze kenbaar te maken of nadere toelichting te vragen aan
het bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht ten aanzien van kadernota
2020.
Inleiding
Aan de hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de
financiële en beleidsmatige kaders voor de Programmabegroting 2019 die in
het voorjaar van 2018 wordt opgesteld. In de kadernota ligt de nadruk op de
ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage.
Conform de gemeenschappelijke regeling VRU moet de kadernota 2020
uiterlijk 15 januari 2019 naar de gemeenteraden worden verzonden. In de
vastgestelde jaarlijkse systematiek start het gesprek met het algemeen
bestuur VRU over de begroting in november. In die vergadering wordt de
kadernota besproken en vastgesteld, om aansluitend voor zienswijze te
worden verzonden aan de gemeenteraden. Op deze wijze wordt invulling
gegeven aan de wens van het algemeen bestuur om de kadernota in het
voltallige bestuur te behandelen.
De gemeenten worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze over de
algemene financiële en beleidsmatige kaders naar voren te brengen. Alle
zienswijzen worden betrokken bij het opstellen van de programmabegroting
van 2020.
Gewenst effect
Nieuwegein heeft een adequate crisisbeheersings- en brandweerorganisatie en
participeert om die reden in de Veiligheidsregio Utrecht.
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Argumenten
1.1. de Kadernota bevat alleen technische en noodzakelijke bijstellingen:
- Vorming van de gemeente Vijfheerenlanden: Deze toename van de begroting
van de VRU wordt gedekt door de bijdrage van de samengevoegde gemeente
Vijfheerenlanden. Voor de andere gemeenten heeft dit geen financiële
consequenties.
- De reguliere technische toepassing van het financiële kader (met daarin de
loon- en prijsaanpassing conform de afspraken daarover in de
gemeenschappelijke regeling).
- Spreiding van de lasten voor het FLO-overgangsrecht: Dit betekent dat een
deel van de bijdrage voor 2020 wordt gereserveerd om de toekomstige
lastenstijging voor het FLO-overgangsrecht te dempen.
- De noodzakelijke bijstellingen van het bestaande beleid als gevolg van
veranderende wet- en regelgeving om de taakuitvoering op het huidige niveau
voort te zetten: Het betreft de voor 2020 geraamde kosten voor de
(voorbereiding van de) invoering van de Omgevingswet, de Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren en de Wet banenafspraak.
- De financiële effecten van de Wet banenafspraak: Deze zijn pas dit jaar
duidelijk geworden. Om die reden zijn deze ontwikkelingen nu verwerkt in de
kadernota 2020.
Kanttekeningen
1.1 De voorliggende kadernota heeft alleen betrekking op het eerste jaar van
de nieuwe beleidsperiode.
Op het moment van het opstellen van deze kadernota is het proces van het
opstellen en afstemmen van het nieuwe beleidsplan met de gemeenten en de
partners nog in volle gang. De voorliggende kadernota is daarom beleidsarm
(geen voorstellen voor nieuw beleid).
1.2 In de Kadernota is wel 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 (nieuw voor oud);
- 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 ontwikkelen 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 gerelateerd zijn aan
de doelstellingen uit het beleidsplan. Op deze manier zorgt de ontwikkel- en
egalisatiereserve voor stabiliteit in de gemeentelijke bijdrage.
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Financiële aspecten
De totale stijging voor de gemeente Nieuwegein bedraagt € 62.000 en wordt
gecompenseerd door de bijdrage uit het gemeentefonds ad. € 3.879000,-(bedrag subcluster Brandweer en Rampenbestrijding 2019, september
circulaire gemeentefonds 2018).
In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de bijdrage voor het
gemeentelijk basistakenpakket (GBTP) en het aanvullend takenpakket
opgenomen op basis van de mutaties in het financiële kader en de
beleidsontwikkelingen.
Totale bijdrage Nieuwegein.
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Communicatie aspecten
De zienswijzen worden besproken in aanloop naar de ontwerp
programmabegroting 2020 in de vergadering van het algemeen bestuur op 11
februari 2019.
Uitvoering
De zienswijzetermijn conform de gemeenschappelijke regeling VRU bedraagt 8
weken. De gemeentelijke reactie dient uiterlijk 7 februari 2019 bij de VRU
worden ingediend. Alle zienswijzen samen vormen de input voor het opstellen
van de ontwerp programmabegroting van 2020. Voordat het bestuur van de
VRU de programmabegroting 2020 definitief vaststelt, wordt deze eveneens
voor zienswijzen aan de gemeenten aangeboden. De gemeenten hebben op
deze manier twee gelegenheden om invloed uit te oefenen op de
programmabegroting van de VRU. De behandeling van de ontwerpprogrammabegroting 2020 vindt plaats in het algemeen bestuur op 27 maart
2019.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenten Kadernota VRU 2020;
2. Kadernota VRU 2020.
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