Concept-verslag openbare vergadering algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid d.d. 10
november 2016
De heren Bruls (voorzitter), Beenakker, Van Riswijk, en mevr. De Vries en mevr. Van Ruijven en de heren
Van Eert, Slinkman, Veerhoek, Mengde, Steenkamp, Bleker en De Boer en mevr. Van Zwol, mevr. Pieters
en mevr. Van Veen en de heren Miltenburg, Nieuwerth en Verhoeven (bestuurssecretaris)
Afwezig: Mevr. Kunst en de heren De Vries, Verheijen, De Vet, Van den Bosch en Van Kooten
1.Opening
De heer Bruls opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Niet van toepassing
3. Concept-verslag van 30 juni 2016
De heer Bleker verzoekt de passage op pagina 5 onder punt 7 te wijzigen. Deze komt niet overeen met
hetgeen hij heeft gezegd. De passage komt aldus te luiden:
Het maken van overstromingsscenario’s is formeel een provinciale taak. Er zijn in 2008
overstromingsscenario’s gemaakt. Deze zijn echter voor een zeer beperkt aantal mogelijke dijkdoorbraken
gemaakt en zijn statisch.
Inmiddels is er nieuwe technologie beschikbaar om die scenario’s real time en zeer gedetailleerd te maken.
Het waterschap is in gesprek met de provincie deze taak op moderne wijze over te nemen.
Daarnaast is er meer kennis over het handelingsperspectieven voor burgers. Een hele regio evacueren is
niet meer van deze tijd. Je moet haast per postcode een perspectief kunnen bieden; blijven, evacueren en
hoe of naar de zolder. Het zou goed zijn deze perspectieven de komende jaren verder te ontwikkelen.
Als een dijk ergens doorbreekt is het aan de gemeenten om burgers te adviseren. Het waterschap kijkt veel
meer specifiek wat er gebeurt bij een dijkdoorbraak, aldus de heer Bleker.
De heer Van eert geeft aan dat op pagina 1 onder punt 2, tweede alinea, de eerste zin aldus moet luiden:
“Onlangs heeft het Veiligheidsberaad de Beslisnotitie heroriëntatie LMO vrijgegeven voor een zienswijze.
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Het concept-verslag van 30 juni 2016 wordt met inachtneming van de gemaakte opmerkingen gewijzigd en
vervolgens vastgesteld.
3.Tussentijdse financiële rapportage t/m augustus 2016
Mevr. De Vries geeft toelichting op de voorliggende marap.
Mevr. Van Ruijven vindt het verrassend dat er overschrijdingen zijn op de post huisvestingslasten. Temeer,
omdat de gemeenten bij de overdracht van kazernes zijn gevraagd om alle relevante zaken kenbaar te
maken. Mevr. Van Ruijven is verbaasd dat er nu een structureel tekort is van zes ton en vraagt waar dit aan
ligt.
De heer Steenkamp wil graag bij grote verschillen weten welke structureel of incidenteel zijn.
Mevr. De Vries antwoordt dat al een behoorlijk bedrag is opgenomen in de begroting 2017 om het tekort
gedeeltelijk op te vangen.
Een deel van de kosten zijn huisvestingskosten. De OZB maakt daarvan onderdeel uit.
Met deze stijging is geen rekening gehouden. Een ander deel van de overschrijding heeft te maken met
lopende contracten. Een deel daarvan wordt in de loop van de tijd herzien. De inschatting is dat de kosten
van deze nieuwe contracten lager zullen zijn.
Ondanks dat er secuur is gewerkt bij de overdracht van de kazernes zijn het vaak veel kleine dingen bij
elkaar die leiden tot de overschrijding.
Uit rekeningen blijkt dat er toch meer kosten zijn. Er zijn geen nieuwe hobby's van de regio bijgekomen.
Gemeenten zijn voor een deel ook niet accuraat goed genoeg geweest bij de overdracht.
In het voorjaar 2017 zal aan het bestuur uitgebreider toelichting worden gegeven op de huisvestingslasten.

Besluit algemeen bestuur VRGZ:
 De financiële tussenrapportage tot en met augustus 2016 wordt vastgesteld
 De interne rentepercentage voor materiële vaste activa wordt op 2.25% vastgesteld met ingang van
begrotingsjaar 2016

4.Jaarverslag 2015 gemeentearchivaris
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Van het verslag over 2015 van het uitgevoerde toezicht op het archief- en informatiebeheer bij de
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt kennisgenomen;
2. Van de verantwoording over het beheer van de regionale archiefbewaarplaats wordt kennisgenomen;
3. Van de verbeteractiviteiten naar aanleiding van de in het verslag verwoorde constateringen en
aanbevelingen wordt kennisgenomen;
4. Het verslag en de verbeteractiviteiten worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Gelderland.

5.Benoeming accountant
De heer Mengde treedt per 15 december 2016 af als lid van de auditcommissie.
Deze plaats wordt nog opengehouden
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Benoeming Deloitte als accountantsbureau voor de periode van 4 jaar met een optionele verlenging
van 2 jaar.
2. Vaststelling van de voorgestelde goedkeurings- en rapportagetoleranties.
3. In verband met het vertrek van de heer Van Schelven wordt de heer H. de Vries benoemd als nieuw
lid van de auditcommissie.
6. Normenkader
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
De bijgevoegde inventarisatie van wet- en regelgeving ten behoeve van de accountantscontrole 2016 wordt
vastgesteld.

7. Herverdeling financiële bijdrage gemeenten aan VRGZ
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Vaststelling van de nieuwe grondslag voor de herverdeling van de financiële bijdrage gemeenten aan VRGZ
die als volgt luidt:
. 1. Vaststelling van het “combinatiemodel ” dat uitgaat van:
a. Een kostenverdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ op basis van de
verdeelsystematiek van het gemeentefonds en op basis van historische kostenverdeling in de
verhouding 50%-50%;
b. Het maximeren van het negatief effect tot € 150.000,- voor gemeenten die 10 % of meer nadeel
ondervinden
2. Het structurele tekort van € 103.662,-, dat gepaard gaat met de toepassing van het besluit 1.b. komt ten
laste van de gemeenten die na invoering van het nieuwe model een positief resultaat hebben.
3. Voor de implementatie van het combinatiemodel geldt een ingroeiperiode van vijf jaar.
4. Het ”combinatiemodel” wordt met ingang van 1 januari 2017 toegepast.

8.Visitatie
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
1. Van de algemene informatie en proces aangaande de visitatie wordt kennisgenomen.
2. Van de bijgevoegde projectopdracht visitatie VRGZ wordt kennisgenomen.

3. Namens het Algemeen Bestuur van de VRGZ functioneren de portefeuillehouder Rampen- en
Crisisbeheersing de heer Verheijen en de portefeuillehouder PenO de heer L. van Riswijk als bestuurlijk
liaison voor de projectorganisatie.
9. Activiteitenkalender jaarthema “water”
Besluit algemeen bestuur VRGZ:
Van de bijgevoegde activiteitenkalender 2016 jaarthema “water” wordt kennisgenomen
10. Rondvraag en sluiting
De heer Van Riswijk vertelt over de voortgang van de cao van de brandweermedewerkers.
Er ligt een principe akkoord op tafel over de oplossing van het flo-probleem.
Men is voornemens in principe akkoord te gaan. Het akkoord wordt voorgelegd aan de achterban.
De heer De Boer spreekt zijn waardering uit voor de thema-avond over het brandweerzorgplan.
De heer Bruls meldt dat onlangs de commissaris van de Koning op werkbezoek bij VRGZ is geweest. Was
een aardig geslaagd bezoek. Vooral in relationeel opzicht vond de heer Bruls het prima.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur VRGZ gehouden op 15 december
2016 in het Van der Valk hotel in Tiel.

De voorzitter,

De secretaris,

Drs. H.M.F. Bruls

drs. M.R. van Veen

