Dank u wel voorzitter,
Geachte collega-raadsleden, college,
De heer Van Ginkel en ik mogen uw raadsrapporteur zijn voor de
Veiligheidsregio Utrecht. Wij vervullen deze rol naar eer en geweten. Het is
onze plicht om alert en kritisch te zijn en het is ook aan ons om positieve zaken
met u te delen. Dat laatste is nu het geval.
Het collegevoorstel is terecht een hamerstuk. Het gaat over dekking van kosten
die ontstaan buiten de invloedsfeer van de VRU. U heeft kunnen lezen dat wij
als raadsrapporteurs navraag deden over een financieel risico dat niet in het
raadsvoorstel staat: namelijk de aanzienlijk extra kosten als gevolg van uitstel
van de bouw van de nieuwe meldkamer in Hilversum. De heer Van Ginkel en ik
zijn gerustgesteld dat deze kosten niet voor rekening van de VRU komen. En
dus niet voor onze gemeente.
De VRU verdient complimenten. De informatie is altijd goed gedocumenteerd.
De organisatie is transparant ten aanzien van plannen en resultaten. Wij komen
bij de VRU niet snel voor verrassingen te staan (voor zover de organisatie het
zelf in de hand heeft).
Om even een klein beetje Leusdense context voor de komende jaren te
schetsen:
 VRU verwacht voor nieuw beleid in 2021 geen aanvullende bijdrage van
de deelnemende gemeenten
 De verdelingsgrondslag voor de jaarlijkse bijdrage bedraagt voor Leusden
1,9 %
 Wij gaan voor 2021 meer betalen als gevolg van de buiten de VRU
gelegen factoren: dat wordt € 1.646 mln
 Maar voor 2022, 2023 en 2024 wordt onze bijdrage jaarlijks € 1.614.000
 Dat is dus minder dan voor 2021. Terwijl een aantal andere gemeenten
juist meer gaat betalen!
 Compliment aan de VRU ook voor het goed luisteren naar lokale
feedback op plannen en daar vervolgens ook daadwerkelijk iets mee
doen. Het gaat te ver om dit hier toe te lichten, maar u kunt hierbij
denken aan materieel (basisvoertuig, combivoertuig, motorspuit) en
personeelsbeleid.

 Complimenten ook aan de postcommandanten in Leusden en Achterveld
voor hun focus op ontwikkeling van vrijwilligers. Er worden nu
bijvoorbeeld 4 mensen opgeleid tot bevelhebber.
 In het beleid van VRU staat ook genoemd het verduurzamen van
brandweerkazernes en “circulaire kazernes” .
 Wij dragen als raadslid verduurzaming ook een warm hart toe.
Vanzelfsprekend.
 Maar wij willen u als uw raadsrapporteur melden dat onze brandweer
momenteel vooral behoefte heeft aan duidelijkheid over de plannen en
planning van de kazerne in combinatie met de politie.
 Het behoeft echt prioriteit
 Dat onderwerp komt ongetwijfeld binnenkort in de Raad.
 De heer Van Ginkel en ik houden als uw raadsrapporteur graag vinger
aan de pols.
Wij danken u voor uw tijd en aandacht

