
 

 

 
 
 
 

 
 
Vergadering Openbare vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Datum/tijd 10 november 2022 09:00 - 10:00 uur 

Locatie Raadzaal Stadhuis Nijmegen 

Genodigden Leden Algemeen Bestuur VRGZ 

Afwezig Dhr. Beenakker, Dhr. Slinkman, Dhr. Minses, Dhr. A. van Hout, Mevr. A. van 
der Klift, Mevr. Pieters, Mevr. Scholten, de heer Klabbers 

Briefnummer  

Status verslag Concept 

 
 
        Conceptverslag 

   

   
1 Opening 

De voorzitter Dhr. Bruls opent de vergadering. 
Dhr. Van Kooten doet het voorstel om de vergadering voortaan om 09:30 te starten, i.v.m. 
verkeersdrukte rondom Nijmegen. Afhankelijk van de agenda wordt dit door de voorzitter in 
overweging genomen.  
 

 

2 Mededelingen 
Geen 
 

 

3 a. Concept verslag van 30 juni 2022 (openbaar) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
b. Concept verslag van 6 oktober 2022 (schriftelijk) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

4 Kaderbrief VRGZ 2024 
Toelichting door de portefeuillehouder: de kaderbrief is opgesteld met de kennis van nu. Met 
alle onzekerheden m.b.t. ontwikkelingen die op ons afkomen, is getracht zo goed als mogelijk 
een kaderbrief te maken,  
 
Bespreekpunten vanuit bestuursleden: 

1. Complimenten voor de kaderbrief 
2. De indexering door de Adviesfunctie (rijk van Nijmegen) is nog niet bekend. Deze 

indexering kan leidend zijn voor het uitzettingspercentage van alle 
gemeenschappelijke regelingen. Aangegeven wordt dat de Adviesfunctie pas advies 
uitbrengt m.b.t. de begroting, volgt dus op een later moment. Inflatie wordt 
gecompenseerd via het gemeentefonds, ook i.r.t. gemeenschappelijke regelingen. Bij 
de begroting VRGZ 2024 zal worden gekeken naar wat de consequenties zijn.  

3. Omgevingswet.  Deze wet brengt nieuwe taken voor de veiligheidsregio met zich 
mee. Een andere gemeenschappelijke regeling is met oog op deze omgevingswet 
personeel aan het aannemen. Bij deze kaderbrief lijkt dat nog niet het geval. Vanuit 
de VRGZ wordt aangegeven dat dit inderdaad een lastig punt is. Het zicht op 
operationaliseren van de wet is er nog niet; concretisering is daarom lastig. De 
voorspelling is wel dat er meer capaciteit nodig is voor advisering en meer 
betrokkenheid aan de voorkant.  

4. Zienswijze raden: na vaststellen van de kaderbrief door het AB wordt deze aan de 
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raden gezonden voor een zienswijze. De zienswijzen van de gemeenteraden worden 
meegenomen in de voorbereiding op de begroting 2024.  

 
Het algemeen bestuur VRGZ besluit: 
1. De kaderbrief VRGZ 2024 vast te stellen.  
2. De kaderbrief aan te bieden voor een zienswijze bij de gemeenteraden. De zienswijzen 

worden meegenomen bij de voorbereiding op de begroting.  
 

 
5 Tweede tussenrapportage VRGZ t/m augustus 2022 

De portefeuillehouder de heer Van Kottelenberg geeft een toelichting op de Tweede 
tussenrapportage. Uit de tussenrapportage blijkt dat de VRGZ dit jaar, ondanks alle hectiek, 
binnen de begroting blijft. Wel wordt gesignaleerd dat prijsstijgingen effect gaan hebben, dat 
geeft reden tot zorg over de haalbaarheid van de begroting 2023. Er worden complimenten 
uitgesproken aan de organisatie dat in 2022 binnen de begroting wordt gebleven.  
Met betrekking tot de vraag of nu reeds een signaal afgegeven moet worden, wordt 
voorgesteld een vooruitblik mee te nemen in de resultaten van de jaarrekening.  
 
Het algemeen bestuur besluit: 
De tweede tussenrapportage VRGZ t/m augustus 2022 vast te stellen.  
 
 

 

6 Rondvraag 

De voorzitter maakt gebruik van de gelegenheid om Mevr. Van Beek te bedanken voor haar 
inzet, betrokkenheid in de regio. Mevr. Van Beek dankt de aanwezigen voor de prettige 
samenwerking.  

 

   

 
 


