Reacties gemeenten op Begroting 2022
Berg en Dal

Akkoord met begroting muv niet doorvoeren van de korting van
1 %, omdat de gepresenteerde bezuinigingsopties te direct de
huidige kerntaken c.q. operationele dienstverlening aantasten en
daarom niet maatschappelijk verantwoord zijn, hierbij VRGZ te
verzoeken om intern andere bezuinigingsopties te
(onder)zoeken die wel bestuurlijk aanvaardbaar zijn.

Beuningen

Akkoord muv. generieke korting van 1 %, gezien het geringe
besparingsbedrag voor de gemeente.

Buren
Culemborg

Druten

Heumen

Maasdriel

1.Akkoord, muv de generieke korting. De voorgestelde opties hebben
grote maatschappelijke effecten. Mocht desondanks toch overgaan
worden tot verdergaande bezuinigingen zoals een generieke korting
dan wil zij graag meegenomen worden in de besluitvorming over hoe
deze korting vormgegeven gaat worden.
2.Verzoekt de VRGZ kritisch te blijven naar structurele
bezuinigingsmogelijkheden. Mogelijk bevatten de positieve
rekeningsresultaten hiertoe aanknopingspunten.
3.Gemeente tijdig op de hoogte houden van de mogelijke financiële
gevolgen van de coronabestrijding
Akkoord, muv de zes genoemde bezuinigingsopties om de nietdoorgevoerde generieke korting te realiseren.
Gevraagd wordt zo spoedig mogelijk met reële bezuinigingsvoorstellen
te komen die geen negatieve gevolgen hebben voor de operationele
prestaties en dienstverlening en zodoende merkbaar zijn voor onze
inwoners. Waarbij de eerder aangekondigde generieke korting voor de
begroting van de VRGZ alsnog voor 2022 en opvolgende jaren
gerealiseerd kan worden.
Gemeente tijdig op de hoogte houden van de mogelijke financiële
gevolgen van de coronabestrijding
Akkoord muv. genoemde bezuinigingsopties, het doorvoeren van de
bezuinigingsopties heeft teveel impact op de
operationele prestaties van uw organisatie;
Verzocht wordt om bezuinigingsmogelijkheden op het vlak van de
bedrijfsvoering te onderzoeken.
Akkoord muv. de bezuinigingsopties.

Gemeente is geen voorstander van algemene reservevorming door
een gemeenschappelijke regeling boven maximaal 3 % om te voldoen
aan de weerstandscapaciteit. Het is aan de gemeente zelf hoe zij dit
wil verwerken in de begroting.
Neder-Betuwe
(raad)

Akkoord, muv bezuinigingsopties
Opties gaan ten koste van de repressieve dekking en dienstverlening.
De gevolgen zullen merkbaar worden voor onze inwoners en zijn in die
optiek onaanvaardbaar.
Om de stellingen van de VRGZ dat er geen “vet meer op de botten zit”
te kunnen verifiëren, is noodzakelijk dat een benchmark plaatsvindt. In
dat onderzoek kan door middel van nader te bepalen criteria worden
vastgesteld of uw kantoororganisatie proportioneel is ten opzichte van
de inzet in het primaire proces, juist in vergelijking tot andere
veiligheidsregio’s.
De gemeenteraad van Neder-Betuwe roept de VRGZ op om op liefst
zo kort mogelijke termijn ook een benchmark te laten uitvoeren. De
uitkomsten van die benchmark kunnen richtinggevend zijn voor
(toekomstige) bezuinigingswensen en de reactie van de VRGZ daarop.

Nijmegen
(raad)
Tiel
(raad)

Akkoord, muv bezuinigingsopties.
Verzocht werd een meerjarige sluitende begroting aan te bieden
waarin de noodzakelijke kosten worden opgevangen en een generieke
bezuiniging van 1 % door te voeren. Om die reden wordt niet
ingestemd met de uitbreiding van de financiële bijdrage voor Ciso en
de inrichting van een piket adviseur gevaarlijke stoffen.
De voorgelegde bezuinigingsopties zijn niet acceptabel, omdat ze
raken een de operationele kerntaken en dienstverlening aan
gemeenten.
Verzocht wordt te onderzoeken of bezuinigingsoptie 3 tilassistentie aan
de ambulancehulpverlening uit het programma RAV kan worden
gefinancierd, omdat het ondersteuning aan de ambulancedienst
betreft.
Voorts wordt verzocht bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken in
de bedrijfsvoering.

West Betuwe

Geeft geen zienswijze.

West Maas en Waal

Akkoord, muv. de zes genoemde bezuinigingsopties om de niet
doorgevoerde generieke korting te realiseren
Verzocht alsnog nieuwe bezuinigingsopties te bekijken die niet de
operationele dienstverlening raken, maar bijv. de bedrijfsvoering
Akkoord, muv de zes genoemde bezuinigingsopties om de nietdoorgevoerde generieke korting te realiseren.
Gevraagd wordt zo spoedig mogelijk met reële bezuinigingsvoorstellen
te komen die geen negatieve gevolgen hebben voor de operationele
prestaties en dienstverlening en zodoende merkbaar zijn voor onze
inwoners. Waarbij de eerder aangekondigde generieke korting voor de
begroting van de VRGZ alsnog voor 2022 en opvolgende jaren
gerealiseerd kan worden.
Gemeente tijdig op de hoogte houden van de mogelijke financiële
gevolgen van de coronabestrijding.

Wijchen

Zaltbommel

Akkoord muv. bezuinigingsopties

