
  

Memo  

Aan:            de gemeenteraad 

Van:                        college van burgemeester en wethouders 

Beh. ambtenaar:     M. Bloemenkamp 

Datum:            5 december 2019 

Kenmerk:            63202 

Onderwerp:            Toekomstvisie en opdrachten VNOG 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Geachte gemeenteraad, 
 
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland vervult een belangrijke functie in de 
samenleving. Zij zijn in de kern verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van 
de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in 
de regio (GHOR). Voor het functioneren van de veiligheidsregio’s en de democratische 
controle daarop is betrokkenheid van groot belang. Wij brengen u als gemeenteraad graag op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de noodzakelijke keuzes die we helaas moeten 
maken om te komen tot een solide veiligheidsregio. We krijgen een veiligheidsregio die z’n 
taken op repressief niveau basaal kan uitvoeren. Wel wordt er minder uitgegeven aan de  
repressieve kant, daarentegen juist meer geïnvesteerd in preventie en GHOR. Zo wordt de 
crisisinformatie verbeterd en inwoners bewust gemaakt wat ze zelf kunnen doen om hun 
brandveiligheid te vergroten.  
 
Middels deze memo wordt u verzocht kennis te nemen van: 
 

1. Toekomstvisie en Opdrachten van de veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland. 

2. Tweede Financiële Verkenning 2019 (periode januari-juni). 

 
Inleiding 
Tijdens de bestuurstweedaagse van de VNOG op 18+19 september was de centrale vraag: 
wat voor soort veiligheidsregio wilt u zijn en welk dienstverleningsniveau past daarbij? Het 
financieel tekort dat in 2018 bij de VNOG is geconstateerd, zal bij ongewijzigd beleid 
oplopen. De interim directeur heeft daarom als opdracht gekregen een toekomstbestendige 
organisatie te maken van de VNOG.  
 
Er zijn dienstverleningsscenario’s besproken op drie niveaus (huidig, basis en plus). Er zijn 
per afdeling een aantal bouwstenen beschreven (28 in totaal) en per bouwsteen was het 
mogelijk om te kiezen op welk van de drie niveaus deze is uit te voeren (huidig, basis, plus). 
Per bouwsteen heeft het bestuur kunnen kiezen, met in het achterhoofd de uitgesproken 
visie door de VNOG. 
 
Alle bouwstenen waren financieel doorgerekend, zodat de financiële gevolgen per keuze 
direct zichtbaar konden worden gemaakt in de tweedaagse. Het is hierbij wel van belang dat  
de gevolgen pas over een aantal jaar (drie tot zes jaar) volledig tot uiting komen. Sommige 
punten worden nader geanalyseerd/onderzocht, waaronder de GHOR en waar op grond van 
het risicoprofiel extra slagkracht nodig is. 
 
Voor Bedrijfsvoering is ervoor gekozen om na een periode (vier jaar), nadat geïnvesteerd is 
en zaken op orde zijn, tot een besparing te komen door de formatie terug te brengen. 



  

 
Ten slotte zijn een aantal aanvullende besparingsmogelijkheden besproken (kazernering 
dagdienst, afbouw of harmonisering van bepaalde vrijwilligersvergoedingen, regionale 
piketten, logistieke eenheden, niet-repressieve werkzaamheden, personeelsverenigingen) en 
heeft het bestuur ervoor gekozen een aantal mogelijkheden te onderzoeken om (waar 
mogelijk) door te voeren. 
 
Met de aangegeven richtingen/keuzes kan er aan de visie worden voldaan en zullen de 
kosten (na drie tot zes jaar) per saldo structureel lager zijn ten opzichte van de gerepareerde 
begroting 2019. Eenmalige veranderkosten zijn te dekken vanuit het positieve jaarresultaat 
over 2019, als het bestuur hier t.z.t. voor kiest. De tweedaagse was visievormend. In januari 
gaat het algemeen bestuur besluiten nemen.  
 
De conclusie van bovenstaande is dat het Concept Toekomstvisie en Opdrachten er zorg voor 
draagt dat de veiligheidsregio voldoende is toegerust om de veiligheid in Oude-IJsselstreek en 
de gehele regio te waarborgen. Daarnaast draagt deze Toekomstvisie en Opdrachten bij aan 
een financieel gezonde veiligheidsregio op lange termijn. 
 
Financiële aspecten/risico’s 
Het financiële resultaat van de Toekomstvisie/Opdrachten leidt tot een besparing van € 
209.0001 ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019. Daarnaast is € 305.000 aan 
aanvullende besparingen mogelijk. 
 
Dat betekent dat de reparatie 2019 van +€ 4,5 miljoen uiteindelijk kan dalen naar +€ 4 miljoen. 
Daarnaast zijn diverse aanvullende besparingsmogelijkheden in onderzoek. Dit eindbeeld 
wordt naar verwachting pas over drie tot zes jaar bereikt. De consequenties voor onze 
begroting is pas in januari bekend. Dan zullen ook de aanvullende besparingsmaatregelen 
bekend worden. De tweedaagse heeft vooralsnog een besparing op de gecorrigeerde 
begroting opgeleverd van +/- €500,000, maar betekent nog steeds een tekort van €4 miljoen. 
 
Het uitgangspunt is een doordachte totaalplanning waarbij de besparingen op het ene 
onderwerp de meerkosten op het andere onderwerp (per jaar) zoveel mogelijk afdekken zodat 
via een zo rustig mogelijk financieel verloop na drie tot zes jaar het eindresultaat wordt bereikt. 
Vaststelling van de financiële effecten vindt plaats via de reguliere documenten uit de planning 
& control cyclus. Dit uitgangspunt is opgenomen in de Toekomstvisie. De doordachte 
totaalplanning is opgenomen in het ambtelijk Implementatieplan en zal begin 2020 worden 
verwerkt in de Begroting 2021.  
 
Begroting 2020 
Mocht het op grond van het Implementatieplan al mogelijk zijn om de Begroting 2020 aan te 
passen, dan zal dat gedurende 2020 tussentijds kunnen gebeuren via separate 
begrotingswijzigingen. 
 
Tweede Financiële Verkenning 
De Tweede Financiële Verkenning 2019 is als bijlage opgenomen. Deze verkenning heeft 
betrekking op de periode januari t/m juni 2019. Er zijn prognoses opgesteld over het verloop 
en de eindstand van 2019. 
 
 
 
 
 

                                                      
1 In de Toekomstvisie (zie bijgevoegd) staat onder punt 58 (pag.6) de 28 bouwstenen weergegeven en per bouwstenen voor 

welk niveau het bestuur vooralsnog gekozen heeft. Hierbij staat de genoemde €209.000 gespecificeerd. 



  

 
 
 
Niet aan alle moties van de raad wordt volledig uitvoering gegeven. 
Er zijn door de gemeenteraad betrekking hebbende op de VNOG twee moties vastgesteld. 
 
Motie 1, raadsvergadering 25 april 2019 (ingediend door LB/CDA/VVD/PvdA, D66 en SP) 
 
Ten aanzien van de opgedragen motie, uitgebracht in de raadsvergadering op 25 april 2019 
kan worden aangegeven dat hier door het AB volledig uitvoering aan is gegeven.   
 
Motie 2, raadsvergadering 4 juli 2019 (ingediend door LB/SP/PvdA/D66) 
 
In de raadsvergadering van juli 2019 is een motie aangegeven, ingebracht door 
LB/PvdA/SP/D66, waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht om: 
 
a.  de in de concept begroting van 2020 gevraagde bijdrage aan de betreffende GR-en toe 

te kennen en vanaf 2021 de bijdrage terug te schroeven naar het niveau 2019 (inclusief 
indexering); 

b.         de GR-en hierover vroegtijdig in kennis te stellen zodat zij ruim een jaar de tijd   
            hebben om hierop te anticiperen en de keuzes die nodig zijn voor te bereiden; 
c.         medestanders te zoeken bij andere gemeenten voor dit voorstel. 
 
Op basis van de voorliggende Toekomstvisie en Opdrachten kan worden gesteld dat 
momenteel een niet-luxueuze begroting voorligt. Wel zijn de keuzes voor de lange termijn 
noodzakelijk om de VNOG toekomstbestendig te maken. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
VNOG geen zwaar gefinancierde regio is. Zo wordt minder uitgegeven in repressieve sfeer en 
meer in preventie en GHOR. De tweedaagse. Niet gehaald wordt om taakstellend te werken 
binnen een niet-gecorrigeerd begroting 2019, zoals door uw raad voorgesteld, omdat  daarmee 
het basale niveau niet kan worden gehaald. De tweedaagse heeft vooralsnog een besparing 
op de gecorrigeerde begroting opgeleverd van +/- €500,000, maar betekent nog steeds een 
tekort van €4 miljoen. Uw motie kan met de voorliggende concept Toekomstvisie en 
Opdrachten niet worden uitgevoerd. 
 
 
Een plan waarin Toekomstvisie, Opdrachten en kadernota worden behandeld.   
Gestreefd wordt naar één AB-voorstel waarin Toekomstvisie, Opdrachten en Kadernota 
worden behandeld. De komende maand zal het ambtelijk Implementatieplan worden 
opgesteld. Het Implementatieplan wordt afgerond in de weken na 15 januari. De meerjarige 
opbouw die in het Implementatieplan staat, inclusief een gedetailleerder beeld van de 
(financiële) effecten voor de komende jaren, zal vervolgens begin 2020 in de Begroting 
2021-2024 worden opgenomen. Bij de behandeling van de Begroting vindt dan 
besluitvorming plaats over de meerjarige opbouw. 
 
Kadernota 2020-2024 
De directeur van de VNOG presenteert in de AB-vergadering van 12 december a.s. de 
resultaten van de aanvullende vragen over het dekkings- en spreidingsplan. In reguliere jaren 
verschijnt in december altijd een uitgebreide concept Kadernota. In afwachting op de 
definitieve vaststelling van de Toekomstvisie VNOG kon er geen reguliere Kadernota worden 
vastgesteld. Er is wel een korte technische Kaderbrief gemaakt, die ter kennisname naar de 
colleges gaat. Deze kaderbrief bevat alleen de financieel-technische uitgangspunten voor 
2021 (zoals loon en prijscompensatie) en autonome ontwikkelingen 2021. De kaderbrief bevat 
niet de beleidsontwikkelingen voor 2021 (en verder) en de financiële gevolgen daarvan. De 
beleidsontwikkelingen zijn namelijk afhankelijk van de definitieve Toekomstvisie. De kaderbrief 
zal na besluitvorming in het AB van 12 december worden vrijgegeven. 



  

 
Het college vindt het belangrijk om de gemeenteraad aan de voorkant goed te informeren. 
Daarom ontvangt u hierbij de concept uitwerking van de Toekomstvisie en Opdrachten. U 
kunt met de burgemeester in gesprek om input mee te geven over de Toekomstvisie en de 
Opdrachten.  
 
 
Bijlagen: 
 

1. Reader bestuurlijke tweedaagse 2019   
2. Bijlagen reader bestuurlijke tweedaagse 2019 
3. Terugblik tweedaagse AB VNOG. 
4. Conceptversie “Toekomstvisie en de Opdrachten”. 
5. Vragen + beantwoording naar aanleiding van de bestuurlijke tweedaagse 2019. 
6. Samenvatting tweedaagse AB VNOG. 
7. Tweede Financiële Verkenning 2019 

 


