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Onderwerp Zienswijze kadernota 2024 VRU

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. geen zienswijze in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024;
2. de VRU te informeren conform bijgevoegde brief.

Aanleiding
De VRU heeft op 10 november 2022 een brief gestuurd aan de gemeente Leusden met de 
uitnodiging om een zienswijze te geven ten aanzien van de kadernota VRU 2024. Aan de 
hand van de kadernota informeert de VRU de gemeenten over de financiële en 
beleidsmatige kaders voor de ontwerpbegroting 2024. In de kadernota ligt de nadruk op de 
ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke bijdrage, waaronder de
loon- en prijsontwikkelingen.

Doel / Effect
De raad in de gelegenheid stellen zijn zienswijze te geven op de kadernota VRU 2024.

Argumenten
1.De kadernota biedt een transparant en inzichtelijk beeld van de ontwikkelingen binnen de 
veiligheidsregio en biedt een goede onderbouwing voor de gemaakte keuzes.
De kadernota geeft ontwikkelingen die effect hebben op de hoogte van de gemeentelijke 
bijdrage en maakt zelf onderscheid tussen enerzijds technische aanpassingen van financiële
kaders en anderzijds overige ontwikkelingen en risico’s. In totaal zal er een bedrag van € 
96,3 miljoen aan gemeentelijke bijdragen worden gevraagd voor 2024. Ten opzichte van de 
bijdrage voor 2024 in de vastgestelde begroting 2023 bedraagt de stijging € 6,6 miljoen 
(7,3%). De stijging is enkel het gevolg van de reguliere loon- en prijsaanpassing. Hiervoor 
worden dezelfde percentages gehanteerd als waarmee de uitkering aan gemeenten via het 
gemeentefonds wordt geïndexeerd. Extra middelen kunnen worden opgevangen via de 
eigen begroting van Leusden, daar is een stelpost voor opgenomen. De financiele mutaties 
worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024. 

2. De focus in deze kadernota ligt op actuele ontwikkelingen en risico’s die (op termijn) van 
invloed kunnen zijn op de gemeentelijke bijdrage. 
De ontwikkelingen en risico’s zijn in deze kadernota zonder financieel effect op de bijdrage 
voor het gemeentelijk basistakenpakket verwerkt. Eventuele financiële effecten worden 
komend voorjaar betrokken bij het opstellen van de bestuursagenda voor de beleidsperiode 
2024-2027 en/of de begroting 2024.

Tegenargument / Alternatieve scenario’s
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n.v.t. 

Risico’s
n.v.t. 

Plan van aanpak 
Er wordt een brief aan de VRU gestuurd met de reactie van de raad. 

Bijlagen
1. kadernota 2024 Veiligheidsregio Utrecht
2. Brief van de VRU met datum 10 november 2022 (kenmerk 22.0009697)
3. Brief met reactie aan de Veiligheidsregio Utrecht 

Het college van de gemeente Leusden,

G. Brinkman G.J. Bouwmeester
directeur-secretaris (wnd.) burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 13 december 2022 met nummer 70745

b e s l u i t:

1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 2024;
2. De VRU te informeren conform bijgevoegde brief.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 9 februari 2023

A.H. Schouten G.J. Bouwmeester
Griffier (a.i.) voorzitter
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