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Behandeld door

Geachte college,

Hierbij bieden wij u verschillende financiële documenten aan van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) met het verzoek deze door te geleiden aan uw 
gemeenteraad.

In de brief van 25 februari jl. hebben wij u geïnformeerd over de financiële situatie 
van de VNOG. Gelet op de situatie is ambtelijk en bestuurlijk direct actie ondernomen. 
De VNOG hecht er waarde aan de gemeenteraden aan de voorkant 
- voorafgaand aan de besluitvorming - te informeren. De genomen maatregelen en de 
nog te nemen maatregelen om de financiële situatie weer op orde te krijgen zijn nader 
toegelicht in de informatiebijeenkomsten voor raadsleden op 5, 6 en 8 maart.

Als raden heeft u de volgende wettelijke rol ten aanzien van de financiële stukken:

Het verzoek aan de raden is om kennis te nemen van:
- de voorlopige Jaarstukken 2018
- de door het algemeen bestuur VNOG vastgestelde Kadernota 2020-2023

en, indien gewenst, een formele zienswijze te geven op:
- de concept Begrotingswijziging 2019
- de concept Programmabegroting 2020

De definitieve Begrotingswijziging 2019, jaarstukken 2018 en begroting 2020 worden 
behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 juni a.s. De VNOG 
ontvangt de zienswijzen graag vóór 6 juni 2019, zodat deze bij de 
besluitvorming betrokken kunnen worden.
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Vervolg
Naar aanleiding van de financiële situatie en het rapport van de gemeentelijke 
commissie is een plan van aanpak opgesteld. Hierin ligt op korte termijn de nadruk op 
het in control komen. Ook wordt actief gekeken naar besparingen op de korte 
termijn: onder andere 'Quick Wins'. Daarnaast wordt een duidelijk beeld gegeven van 
de huidige situatie in de vorm van een nulmeting. Hierbij wordt inzicht gegeven in de 
huidige maatschappelijke opgaven met bijbehorende taken (het 
dienstverleningsniveau), formatie en kosten. Dit inzicht wordt aangevuld met een 
externe toets op het huidige dienstverleningsniveau en een benchmark van 
bedrijfsvoering/overheadfuncties. Er wordt inzicht gegeven in drie scenario's:

1. Een scenario op basis van het huidige dienstverleningsniveau met huidige taken, 
formatie en kosten.

2. Een minimaal scenario met een dienstverleningsniveau op basis van de verplichte 
basistaken, dat repressief en operationeel verantwoord is met bijbehorende kosten.

3. Scenario('s) met een dienstverleningsniveau dat lokaal of regionaal extra's biedt 
met bijbehorende kosten.

Planning
Naast de direct genomen beheersmaatregelen en het actief kijken naar besparingen 
op korte termijn, worden in het tweede kwartaal van 2019 de huidige 
organisatiestructuur en het besturingsmodel geëvalueerd. Indien nodig volgen 
voorstellen aan het bestuur om aanpassingen te doen.

Beeldvorming
Op 29 mei a.s. vindt een extra bijeenkomst voor het algemeen bestuur plaats. In deze 
bijeenkomst wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de tussen-resultaten van 
de genomen maatregelen en besparingen. Daarnaast wordt een eerste schets gegeven 
van de mogelijke dienstverlening scenario's van de VNOG.

Oordeelsvorming
In de bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september 2019 bespreekt het bestuur de 
drie scenario's en welk dienstverleningsniveau het beste aansluit bij de doelstellingen 
van de VNOG. In aanvulling op deze scenario's wordt tijdens het bestuurlijke overleg 
in september ook de vraag beantwoord hoe 'lean' of efficiënt de bedrijfsvoering, 
crisisbeheersing en brandweer zijn.

Besluitvorming
In december neemt het algemeen bestuur een besluit over het dienstverlenings
niveau van de VNOG. Op basis van de keuzes wordt de begroting waar nodig 
bijgesteld na consultatie van de raden. In de aanloop naar de tweedaagse is het 
mogelijk dat in het algemeen bestuur van juni 2019 begrotingswijzigingen worden 
voorgelegd. En gemaakte keuzes worden verwerkt in de Kadernota 2021.

Betrokkenheid raden
De VNOG blijft de gemeenten informeren. Naast de stukken die de raden worden 
voorgelegd om hun wettelijke rol te kunnen vervullen, vindt de VNOG het belangrijk 
om de gemeenteraden aan de voorkant aanvullend te informeren.

Na de extra vergadering van het algemeen bestuur worden opnieuw informatieve 
raadsbijeenkomsten gehouden. De VNOG zal in juni de gemeenteraden gezamenlijk 
informeren over de tussenresultaten van de genomen maatregelen en besparingen. 
Ook wordt een schets gegeven van de scenario's die op 29 mei zijn gepresenteerd.



Na de bestuurlijke tweedaagse in september worden in oktober opnieuw drie 
gezamenlijke raadsbijeenkomsten georganiseerd om raden te informeren over de 
beelden en uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse. De raden kunnen hun 
burgemeester dan input meegeven ten behoeve van de besluitvorming in het 
algemeen bestuur van 12 december.

Mocht er tussentijds relevante informatie zijn dan worden de raden hierover 
geïnformeerd, zodat de raad het gesprek met de burgemeester zo goed mogelijk kan 
voeren.

Wij hopen u op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. We zien uw zienswijze


