
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte raden, 

 

 

 

Op 29 maart 2018 zijn de concept-jaarrekening 2017 en de concept-begroting 2019 van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) naar gemeenten verstuurd voor het geven van een 

zienswijze. 

Diverse gemeenten hebben daarop een reactie gegeven. Op 28 juni jl. zijn deze reacties in het 

algemeen bestuur aan de orde geweest. 

Hierna vindt de reactie van het algemeen bestuur op de verschillende zienswijzen. 

 

Gemeenten Tiel (reactie rekening 2017) 

 

Toekomstige overschotten inzetten voor  ophoging algemene reserve 

 

Het algemeen bestuur VRGZ is er voorstander van om vast te houden aan de algemene  beleidslijn 

om  een algemene reserve aan te houden van 5 % voor het programma crisis en rampenbestrijding. 

Toekomstige overschotten zullen waar mogelijk worden ingezet voor de verhoging van de huidige 

algemene reserve (i.c. 3 %). Slechts in bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. 

Zoals in de begeleidende brief bij de jaarrekening van 27 maart 2018 reeds aan u is aangegeven zijn 

de overschrijdingen in 2017 hoofdzakelijk incidenteel van aard geweest.
1
 Om gemeenten niet te 

belasten met een verhoogde extra bijdrage en gezien het feit dat de aanleidingen van de 

overschrijdingen hoofdzakelijk incidenteel van aard zijn geweest heeft het bestuur er voor gekozen 

om € 850.000,-- te onttrekken uit de algemene reserve crisis en rampenbestrijding.   

 

 

                                                 
1
 Cao ontwikkelingen en stijging pensioenpremies zijn structureel van aard. 
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Geen ruimte voor nieuw beleid alvorens reserve op afgesproken niveau is  

 

Naar de mening van het algemeen bestuur is het van groot belang dat in meerjarig perspectief de 

financiële huishouding van de veiligheidsregio op orde is, inclusief de algemeen reserve. Of dit 

uitgangspunt in alle omstandigheden gevolgd moet worden is echter afhankelijk van specifieke 

situaties die er op enig moment zijn. Indien het bestuur afwijkt van haar uitgangspunt zal er een 

gedegen onderbouwing aan ten grondslag moeten liggen die dragend is voor de gekozen 

gedragslijn. 

   

 

Geldermalsen (reactie begroting 2019) 

 

Structurele besparing organisatieontwikkeling is niet te vinden. 

 

In de begroting 2019 e.v. is op pagina 21 € 200.000,-- aan bezuiniging verwerkt als gevolg van de 

organisatieontwikkeling.  

 

Probeer kapitaalslasten in de toekomst te verminderen 

 

Voorafgaande aan de aanschaf van tankautospuiten wordt nu al naar mogelijkheden gekeken om  

aanbestedingen samen met andere veiligheidsregio’s te doen met het oog op kostenbesparing.  

 

 

 

Maasdriel (reactie jaarrekening 2017) 

 

Vier keer per jaar een managementrapportage 

 

Het algemeen bestuur heeft er voor gekozen om twee keer per jaar een managementrapportage te 

bespreken; in juni over de periode januari – april en in oktober over de periode januari –augustus. 

Vervolgens volgt de bespreking van de jaarrekening van het betreffende jaar. Naar de mening van 

het algemeen bestuur is dit voldoende om indien daartoe aanleiding is aanvullende maatregelen te 

nemen. Bij een hogere frequentie van rapporteren bestaat mogelijk de neiging om op incidentele 

zaken meteen te reageren met incidentele oplossingen, die achteraf niet nodig zijn gebleken als men 

de financiële voortgang over een langere periode beschouwt.. 

 

Meer beleidsmatige verantwoording over de jaarrekening 2018 

 

Het algemeen bestuur onderschrijft de suggestie om in de nabije toekomst een meer beleidsmatige 

verantwoording te geven over de geleverde prestaties in enig jaar. 

Bij de bespreking van de managementrapportage van januari-april 2018 wordt hier al uitvoering aan 

gegeven. Tevens nodigt de opzet van de begroting 2019 uit om een meer beleidsmatige 

verantwoording te geven over de geleverde prestaties in 2019. 

   

Opstellen van nieuw huisvestingsplan 

 

In het algemeen bestuur van 19 april 2018 is besloten dat er een strategisch huisvestingsplan komt. 
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Neerijnen (reactie begroting 2019) 

 

Welke vervolgacties worden ondernomen samen met andere veiligheidsregio’s om de meerkosten te 

drukken met betrekking tot piketvergoeding, reddingsbrigade en kapitaalslasten voor de aanschaf 

van tankautospuiten 

 

De piketvergoeding komt voort uit Europese rechtspraak. Daar hebben de veiligheidsregio’s geen 

invloed op. 

 

De realisering van de nationale reddingsvloot voor de bestrijding van hoogwater en overstromingen 

is met betrokkenheid van alle veiligheidsregio’s tot stand gekomen. Bij een inzet helpen de 

veiligheidsregio’s elkaar door de inzet van de reddingsvloot, omdat in de meeste gevallen de eigen 

reddingsvloot niet afdoende zal zijn.  

 

Voorafgaande aan de aanschaf van tankautospuiten wordt nu al naar mogelijkheden gekeken om  

aanbestedingen samen met andere veiligheidsregio’s te doen met het oog op kostenbesparing.  

 

 

Stemmen niet in met de begroting 2019 voor zover het raakt aan het verdwijnen van de tweede 

tankautospuit. 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 19 april 2018 is uitgebreid gesproken over het 
brandweerzorgplan. Het algemeen bestuur heeft het plan vervolgens in overgrote meerderheid 
vastgesteld. 
Onderdeel van dit plan is het verdwijnen van een aantal tweede tankauto’s.  Het Brandweerzorgplan 
bevat het beleid dat bij 80% van de objecten binnen de regio binnen 15 minuten twee TS’en 
aanwezig kunnen zijn. Daarvoor kan de eerste TS van een andere post ingezet worden. Noodzaak 
om een tweede TS te handhaven op de post Neerijnen-West is daarom niet aanwezig. Gezien het 
aantal incidenten en de aard van de incidenten waarbij een tweede TS ondersteuning biedt, is de 
veiligheid niet in het geding. De kwaliteit van de brandweerzorg krijgt juist ook een impuls, omdat 
ingezet wordt op compenserende maatregelen, bijvoorbeeld op het vlak van preventie en 
voorlichtingen het bevorderen van zelfredzaamheid.  
 

 

Heumen (reactie begroting 2019) 

 

Gemeente wil meedenken over strategische agenda 2019 en volgende jaren. 

 

In de begroting 2019 is beschreven dat bij de opmaak van de begroting 2019 een eerste start is 

gemaakt om ambtelijke vertegenwoordigers van gemeenten daarbij te betrekken. Voorts is de 

gedachte geopperd om in aanloop naar de realisering van de begroting 2020 een bestuurlijke 

discussie te voeren aan de hand van een kernachtig beschreven strategisch programma met een 

omschrijving van doelen en een bijbehorende financiële vertaling; wat het gaat kosten.  

Ter uitwerking hiervan is het voornemen om in de tweede helft van 2018 te beginnen met de 

ontwikkeling van een strategisch programma dat input oplevert voor de begroting 2020. Daarvoor 

worden alle medewerkers AOV, IV en financiële medewerkers uitgenodigd. Voorts is het de 

bedoeling om in dit proces ook de gemeentesecretarissen te betrekken. Tijdens de bestuurlijke 

tweedaagse in november 2018 worden ook burgemeesters  ook om input gevraagd. Idealiter vindt de 

uitkomst van deze discussie vervolgens zijn vertaling in de begroting 2020. 



Pagina 4 van 4 

Zoals in de begroting 2019 is beschreven is de ambitie is om voor de jaren 2020 e.v. een begroting 
te maken die meer zicht biedt op de relatie tussen de inhoud en het budget. Dit stelt het Algemeen 
Bestuur, colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden, met respect voor ieders 
verantwoordelijkheid, beter in staat om politiek-bestuurlijke discussies te voeren die niet alleen over 
geld gaan, maar vooral over de inhoud.  
 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de voorzitter,        de secretaris, 

 

 

drs. H.M.F. Bruls       R. Wever 


