
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Geachte raden,  

 

 

Met deze brief laten wij u weten dat de jaarstukken 2014 en de begroting 2016 van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juni 2015 zijn 

vastgesteld. 

 

Alleen voor de gemeenten Lingewaal, Maasdriel, West Maas en Waal en Zaltbommel (reactie bij 

jaarrekening) 

Naar aanleiding van de van uw gemeente ontvangen zienswijze omtrent de bestemde reserve 

vakantiegeld berichten wij u dat het bedrag van € 561.000,- niet terug zal vloeien naar gemeenten. 

Het bestuur handhaaft deze bestemde reserve, omdat dit bedrag met zekerheid in de toekomst moet 

worden betaald. 

 

Alleen voor gemeenten Druten en Wijchen (reactie bij jaarrekening) 

Naar aanleiding van de van uw gemeente ontvangen zienswijze berichten wij u het volgende: 

- Bij de tussentijdse rapportage wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het 

verbetertraject rondom aanbestedingsprocedures vorm heeft gekregen; 

- Bij de tussentijdse rapportage wordt aandacht besteed aan de wijze waarop het restant aan 

vakantiegeldverplichting wordt opgevangen; 

- In 2014 is door de Veiligheidsregio externe expertise ingehuurd in verband met onder meer : 

- de voorbereidingen van de overdracht van de kazernes  

- het opstarten van de regionale aanbestedingskalender 

- de inrichting van de arbo-organisatie  

- het ontwerp van de facilitaire afdeling 

- de ontwikkeling van het nieuwe functiehuis  

- doorontwikkeling van de post- en archiefregistratie 

- doorontwikkeling van de Brandweer 

Het spreekt voor zich dat de wijze van structurele personele invulling de aandacht heeft. 

 

Alleen voor de gemeenten Beuningen, Lingewaal, West Maas en Waal en Wijchen (reactie bij 

begroting)  

Contactpersoon 
M. van Veen 

Datum: 12 juni 2015 
Betreft: Vaststelling begroting 2016 en jaarstukken 2014 
Bijlage(n): geen 
  
Briefnr: VR/ 15/RV 
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Naar aanleiding van de van uw gemeente ontvangen zienswijze berichten wij u het volgende: de 

VRGZ zal in november concrete voorstellen presenteren voor de dekking van het tekort ter hoogte 

van € 471.000,-. 

 

Alleen voor de gemeente Wijchen en Druten (reactie bij begroting) 

Naar aanleiding van de van uw gemeente ontvangen zienswijze berichten wij u het volgende: 

Het bezuinigingsvoorstel ter hoogte van € 471.000,- zal in het Dagelijks Bestuur en Algemeen 

Bestuur worden besproken en vastgesteld zodat het bezuinigingstraject zo snel als mogelijk is wordt 

geïmplementeerd. Zou het voorstel van uw gemeente worden gevolgd dan loopt het 

implementatietraject 8 á 10 weken vertraging op. 

 

 

 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De voorzitter,         De secretaris, 

 

 

drs. H.M.F. Bruls       mr. A.A.J. Verhoeven 


