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1 Opening  

2 Mededelingen 
-Informatiebrief bestuurlijke regiegroep LMS 
-Voortgang Taakdifferentiatie brandweer  
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ 
Informatiebrief en memo Taakdifferentiatie brandweer worden voor 
kennisgeving aangenomen 
 

 

3 Concept-verslag van 22-4-2021 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Het concept-verslag van 22-4-2021 wordt ongewijzigd vastgesteld 
 

 

4 Concept- jaarrekening 2020 VRGZ 
 
De heer Kottelenberg geeft toelichting op de voorliggende jaarrekening en de 
concept-antwoordbrief gericht aan gemeenten als reactie op de door 
gemeenten ingediende zienswijzen. 
 
De heer Van Neerbos meldt dat zijn raad een iets andere definitieve zienswijze 
heeft gegeven, die afwijkt van het collegevoorstel. 
Zijn raad stemt in met de jaarrekening, uitgezonderd de toevoeging aan de 
algemene reserve. Het voorstel is een bedrag te bestemmen als toevoeging 
aan de algemene reserve tot een percentage van 3,6 %.  Het voorstel is de rest 
uit te keren aan gemeenten.  
Het tweede punt betreft de reserve uitgestelde werkzaamheden. Zijn gemeente 
wenst maximaal € 500.000 te reserveren en het restant van het (grotere) 
bedrag uit te keren aan gemeenten. 
 
De heer Kottelenberg is van mening vast te houden aan de bestuurlijke 
afgesproken norm van 5 % en dit aan te vullen. 
 
Ten aanzien van uitgestelde werkzaamheden is duidelijk dat deze noodzakelijk 
zijn. Deze activiteiten moeten wel gebeuren. Wordt de financiering nu niet 
geregeld zullen gemeenten later het verzoek krijgen om alsnog een extra 
financiële bijdrage te doen ten behoeve van de uitvoering van deze activiteiten. 
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De heer Van Kooten geeft aan het fijn te vinden als in de reactie van de VRGZ 
aan gemeenten expliciet wordt aangegeven dat is gekozen voor deze 
pragmatische oplossing, maar dat dit eenmalig is.  
 
De heer Van Kooten is akkoord met de reservering 
Voorts verzoekt de heer Van Kooten om in de toekomst te agenderen welk 
percentage aan algemene reserve wenselijk is. Zijn gemeente denkt aan een 
norm van 3 %. Welk norm wordt gehanteerd kunnen we in het nieuwe jaar 
bediscussiëren. 
 
De heer Kottelenberg antwoordt dat bij het bespreken van de nieuwe kaderbrief 
dit thema kan worden besproken.  
 
De heer Bruls geeft namens Nijmegen aan dat zijn raad akkoord is met de 
rekening en begroting en de reactie op de zienswijze.  
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 

1. Kennisnemen van het verslag van de auditcommissie  

2. Kennisnemen van de ontvangen reacties van gemeenten.  

3. Vaststellen van de rekening 2020 VRGZ en de in de oplegnotitie 

voorgestelde resultaatbestemming: 

-Toevoegen aan de algemene reserve Crisis-en rampenbestrijding € 

710.000,--Uitkeren aan gemeenten € 1.370.000,-- 

-Toevoegen aan bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden € 

699.000,--  

-Toevoegen aan bestemde reserve duiktaak € 130.000,-- 

4. Vaststellen van de bijgevoegde concept-brief gericht aan 

gemeenteraden  

 
 

5 Concept- begroting 2022 VRGZ 
 
De heer Kottelenberg meldt dat de gevraagde bezuinigingen ten koste gaan van 
de operatiën. Hij ziet in de zienswijzen van gemeenten dat de genoemde 
bezuinigingsopties op weinig enthousiasme kan rekenen bij de raden. 
Een aantal raden is er voorstander van om nog eens kritisch te kijken naar de 
bedrijfsvoering. 
 
Zijn suggestie om via een quick scan nog eens goed te kijken naar de 
bedrijfsvoering. De bestaande benchmark kan wellicht via een quick scan 
worden geactualiseerd. We kunnen dan zien of de bedrijfsvoering goed in 
elkaar zit of zijn er nog dingen te halen, aldus de heer Kottelenberg. 
 
De heer Stoop is van mening dat het tonen van bezuinigingsopties goed heeft 
gewerkt. Hij vindt het van belang dat we naar gemeenten iets aangeven over de 
quick scan en de uitkomst bespreken. Tevens is het raadzaam volgens de heer 
Stoop om te melden in de brief dat de wens is om transparant te willen zijn 
richting gemeenten. 
 
De heer Stoop verwijst naar de in het verleden afgesproken herverdeling van de 
financiële bijdrage van gemeenten aan de VRGZ. Sommige mensen hebben bij 
deze gekozen herverdeling van de kosten nog steeds vraagtekens. 
Hij vindt het interessant om nu na de periode van implementatie in de nieuwe 
aankomende periode te bezien wat dit betekent voor de kosten. 
 
De heer Van Neerbos is van mening dat zijn raad een iets andere zienswijze 
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heeft, maar hij is blij met de quick scan. 
 
De heer Bruls vindt dat raden de bal terugwerpen naar de VRGZ tav 
bezuinigingen. Zijn gemeente stemt wel in met de rekening en begroting met 
uitzondering van de generieke korting. Zijn raad wenst geen generieke korting 
toe te passen op de begroting. Hij wacht de bevindingen van de quick scan af. 
 
De heer Slinkman is van mening dat door de VRGZ al eerder kritisch is gekeken 
waar bezuinigingen kunnen worden doorgevoerd. Misschien is het een idee om 
de directie een keer uit te nodigen in de raad. 
Hert moet een keer klaar zijn met de roep om bezuinigingen, aldus de heer 
Slinkman. Veiligheid mag wat kosten, vindt de heer Slinkman. 
 
Mevr. Van Rhee-Oud Ammerveld vindt het lastig om te zeggen dat iets niet kan 
als structureel geld overblijft. Zij is blij met de aangekondigde quick scan. 
 
Mevr. Bergman is het hiermee eens.  
 
Mevr. Mittendorff sluit zich aan bij de opvatting van de heer Stoop. Het is goed 
om eens te kijken naar de in het verleden afgesproken financiële herverdeling 
van de kosten van de VRGZ. 
Mevr. Mittendorff geeft complimenten aan de mensen van de financiële 
bedrijfsvoering over de wijze waarop zij hun werk hebben gedaan naar de 
auditcommissie. 
 
Mevr. Meijers vindt de aangekondigde quick scan een goede aanvulling en 
verzoekt daarover te communiceren naar de raden. 
 
De heer Bruls heeft geen behoefte aan een andere studie. De overtuiging is er 
dat er niet kan worden bezuinigd, volgens de heer Bruls. 
Het is wellicht goed dat de bestaande benchmark wordt geactualiseerd. De 
eerder genoemde overschotten zijn overigens incidenteel van aard en niet 
structureel. 
 
De heer Stoop benadrukt dat het belangrijk is geweest te kiezen voor 
bezuinigingsopties en niet van bezuinigingsvoorstellen. De zes beschrijvingen 
waren mogelijke opties, maar geen voorstellen van het bestuur. 
 
De heer Bruls vindt het van belang dat de aanwezige bestuursleden een 
winstwaarschuwing afgeven aan hun raden dat er niet veel vet op de botten zit 
bij de VRGZ om te verwachtingen te temperen in het kader van de uitkomst van 
de quick scan. 
 
Mevr. Bergman vindt als portefeuillehouder informatievoorziening dat er 
mogelijk een omgekeerde beweging gemaakt moet worden, namelijk extra 
financiële middelen erbij in het kader van informatievoorziening. Nu wordt door 
zeer weinig mensen op dit onderwerp hard gewerkt. De vraag is of de VRGZ 
wel goed gesteld is op dit domein. Welke risico’s komen op ons af, wat zijn de 
uitdagingen, vraagt mevr. Bergman zich af. 
 
De heer Bruls merkt op dat in de toekomst zelfs uitzettingen mogelijk zijn gezien 
de risico’s. De verhalen over bezuinigingen moeten vooral ook worden 
genuanceerd. 
 
De heer Van Kastel antwoordt dat informatieveiligheid een uitdaging is voor de 
VRGZ. Het is nu redelijk op orde. Als dit niet op orde is dan bestaat de 
mogelijkheid dat de VRGZ wordt afgesloten van landelijke ICT-voorzieningen.  
 
Met een quick scan kunnen we inderdaad de bedrijfsvoering tegen het licht 
houden. 
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De opmerking vanuit Tiel om de financiering van de tilassistentie die plaatsvindt 
ter ondersteuning van de ambulancedienst niet door de VRGZ, maar door de 
RAV te laten financieren wordt nu onderzocht. 
Afhankelijk van de uitkomst zullen we het niet nalaten om de kosten bij de RAV 
te verhalen, aldus de heer Van Kastel. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
1.Kennisnemen van de ontvangen reacties van gemeenten.  
2.Vaststellen van de voorliggende concept-begroting 2022 VRGZ  
3.Vaststellen van de bijgevoegde concept-brief met inachtneming van de 
opmerking over de beoogde transparantie van de bedrijfsvoering richting de 
gemeenteraden. 
4.De directie van de VRGZ krijgt de opdracht een quick scan uit te voeren. 
 

6 Tussentijdse rapportage t/m maart 2021 
 
De heer Kottelenberg geeft aan dat het resultaat vooral beïnvloed door de 
Covid crisis. 
 
De heer Van Kooten maakt zich zorgen over de invulling van de formatie bij de 
meldkamer. Komt de continuïteit in gevaar en wordt actie ondernomen om te 
komen tot invulling van de functies, vraagt de heer Van Kooten. 
 
De heer Van Maaren vraagt wanneer de in de managementrapportage 
aangegeven wettelijke risico’s worden gekwalificeerd. 
 
De heer Van Kastel meldt dat de kwantificering van de aangegeven risico’s een 
volgende keer worden gemeld. 
 
Met betrekking tot de meldkamer antwoordt de heer Van Kastel dat sprake is 
van een krappe markt met een beperkt aanbod van deze functionarissen. Als 
het niet lukt om ze te vervullen betalen we Gelderland-Midden voor de extra 
inzet die zij vervolgens doen. Het is inderdaad een moeizame invulling en een 
zorgpunt, maar de VRGZ doet zijn uiterste best om te komen tot een passende 
invulling.   
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGHZ: 
Vaststellen van de bijgevoegde tussentijdse rapportage t/m maart 2021 
 

 

7. Vergaderdata 2022 
 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Kennisnemen van de vergaderdata 2022 voor het Dagelijks en Algemeen 
Bestuur VRGZ en gecombineerde overleggen burgemeester en wethouders 
volksgezondheid 
 

 

8 Rondvraag 
 
De heer Van Neerbos vraagt naar de toegankelijkheid van de openbare AB-
vergaderingen. Er is al een keer eerder over gesproken. We hebben nu wat 
kunnen oefenen met digitaal vergaderen. Naar zijn mening is het een goed idee 
om de openbare AB-vergadering te streamen. 
 
De heer Van Kastel antwoordt dat in het verleden we hebben aangegeven dat 
het niet loont om de vergaderingen te streamen, omdat zeer weinig raadsleden 
in de ochtend hiervan rechtstreeks gebruik zullen maken. 
 
De heer Van Neerbos geeft aan dat nu de voorzieningen in gemeentehuizen er 
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wel zijn. Daarom wil de heer Van Neerbos het opnieuw ter discussie stellen. Zijn 
idee is om waar dat kan in gemeentehuizen te vergaderen. 
 
Mevr. Bergman vindt dat eerst gekeken moet worden naar de belangrijkheid 
van onderwerpen. 
 
Besluit Algemeen Bestuur VRGZ: 
Op gemeentehuizen waar dat kan wordt vergaderd en wordt de openbare 
vergadering van het Algemeen Bestuur VRGZ gestreamd. 
 

   

 Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 september 2021. 
 
 
De voorzitter,                                                   de secretaris, 
 
 

 

   

   

   

   

 
 


