
Memo 

Aan: De Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College  

Datum: 8 oktober 2013 

Kenmerk: 13ini02098 

Onderwerp: Overdracht vrijwilligers en materieel brandweer naar VNOG 

 
 
Aanleiding 
In de programmabegroting 2014-2017 stellen wij u voor een extra budget op te nemen voor de VNOG 
van € 88.000,- (2014). Hierbij informeren wij u over de achtergrond van dit voorstel. 
 
In gevolg van de Wet Veiligheidsregio’s moeten de vrijwilligers en het materieel van de brandweer van 
de gemeente naar een veiligheidsregio overgaan. Met ingang van 1 januari 2014 is de basis 
brandweerzorg immers niet meer de verantwoordelijkheid van de gemeente maar van een 
veiligheidsregio. In ons geval de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG). Het cluster 
Brandweer Achterhoek West (BAW) is een onderdeel van de VNOG. Hierin participeren de 
gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek.  
 
Kernpunten voorstel VNOG 
Overgang vrijwilligers 
Voor de overgang van de vrijwilligers van de gemeente naar de VNOG is een inventarisatielijst 
opgesteld met daarin een overzicht van onze vier gemeentelijke rechtsposities met afspraken die 
gelden voor de brandweervrijwilligers. Deze zijn vergeleken met de rechtspositie van de VNOG. Het 
grootste gedeelte van de gemeentelijke afspraken komen overeen met die van de VNOG. Over de 
regelingen/afspraken die van elkaar afwijken is het bijzonder georganiseerd overleg (BGO) nog in 
onderhandeling om te komen tot het harmoniseren van deze rechtsposities. Het harmoniseren van de 
rechtspositie zal voor de deelnemende gemeenten leiden tot eenmalige kosten. In dit voorstel is 
rekening gehouden met de voorlopige uitkomsten omdat deze onderhandelingen nog niet afgerond 
zijn.  Het door de gemeente over te dragen budget voor de overgang van de vrijwilligers aan de 
VNOG is gebaseerd op het gemiddelde van de uitgaven over de afgelopen 5 jaren.  
 

Overdracht voertuigen en materieel  
Voor de overdracht van voertuigen en het overige materieel is een inventarisatie gemaakt van alles  
dat aanwezig is in de kazernes/posten van het cluster BAW. 
De vervangingswaarde is verhoogd met het huidige BTW-percentage, omdat BTW voor de VNOG 
kosten zullen zijn, die vanaf 2014 niet meer verrekend kunnen worden met de Belastingdienst. De 
gemeenten worden hiervoor overigens wel deels gecompenseerd door een BTW-
compensatievergoeding op de te betalen bijdrage aan de VNOG. 
De voertuigen en het overige materieel worden in dit voorstel overgedragen tegen de huidige 
boekwaarde. De VNOG zal dit herfinancieren en de deelnemende gemeenten kunnen hiermee de 
huidige boekwaarde financieel afwaarderen. 
 
De bijdrage in de kapitaallasten (rente plus afschrijving) is hierbij gebaseerd op: 
- gangbare afschrijvingstermijnen die de VNOG breed ook hanteert; 
- herfinanciering op basis van annuiteiten (gelijkblivende lasten) om niet al te veel schommelingen in 
de gemeentebegroting te veroorzaken, tegen een rentepercentage van 4%; 
- al het aanwezige materieel, ook dat wat meerjarig niet is geactiveerd (niet op de balans staat); wordt 
hierbij ook overgedragen. 
 
Ten opzichte van de huidige gemeentegroting leidt dit tot verschillen, waar structureel dekking voor 
gevonden is binnen de programmabegroting 2014-2017. 
 
Overhead 
Door het in dienst nemen van de vrijwilligers bij de VNOG krijgt de VNOG te maken met een stijging in 
lasten op het gebied van de overhead. De meerkosten zit o.a. in intensievere ondersteuning van de 
vrijwilligers en het inrichten van de organisatie waarbij de vrijwilligers de grootste meerderheid is van 



alle medewerkers. Deze meerkosten (het deel wat de gemeente niet in de eigen begroting kan 
besparen) zal als taakstellende besparing aan het cluster BAW worden meegegeven. Hierbij wordt 
voorgesteld om dit gefaseerd door te voeren. Het eerste jaar betalen de gemeenten deze nog volledig, 
het 2

e
 jaar 50% en vanaf het 3

e
 jaar komen deze dan volledig ten laste van het cluster BAW. 

 
Verdeelsleutel 
De verdeelsleutel voor nieuw beleid (met positieve of negatieve financiële gevolgen) in het cluster is 
gebaseerd op het cluster openbare orde en veiligheid (OOV) binnen het gemeentefonds. Het aandeel 
van Oude IJsselstreek bedraagt hiermee 23%. Bij een herijking van de verdeelsystematiek van het 
gemeentefonds, zal de nu voorgestelde verdeelsleutel opnieuw worden bekeken. 
 
Financiële dekking 
In de programmabegroting 2014-2017 is er structureel een bedrag van € 88.000 opgenomen, ter 
dekking van het structurele tekort op de overdracht van vrijwilligers en materieel naar de VNOG. 
Vanaf 2015 zal dit opgenomen worden in de gemeenschappelijke bijdrage aan de VNOG/BAW. 
 

Overdracht tegen boekwaarde 841.000

Exploitatie

2014

Loonsom vrijwilligers 253.000

Overdracht materieel 268.000

Overhead 14.000

Totaal 535.000

verschil t.o.v. huidige begroting

2014

Loonsom vrijwilligers 28.000

Overdracht materieel -92.000

Overhead -24.000

Totaal -88.000

Voorgestelde dekking

2014
 Structureel extra opgenomen in 

de begroting 2014-2017 88.000

Totaal 88.000  
 
 
 
Toelichting op de verschillen: 
Vrijwilligers 
In de begroting OIJ is de loonsom vrijwilligers aangepast aan de actualiteit, de VNOG rekent hier het 
gemiddelde over de laatste vijf jaren, dit levert een voordeel op van € 28.000. 
 
Materieel: 
Het nadeel € 92.000 wordt veroorzaakt door: 

- verschil in rentepercentage bij berekening van de kapitaallasten (4% bij VNOG en 2,4% bij 
OIJ) 

- activa wordt bij de VNOG geactiveerd inclusief btw 21%, bij de gemeente OIJ exclusief. Deels 
wordt de btw gecompenseerd via de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding.  

- in de bijdrage overdracht materieel is het vervangingschema voor de komende 15 jaren 
opgenomen, bij de gemeente OIJ wordt jaarlijks de investeringslijst beoordeeld en 
vastgesteld, hierin wordt ook beoordeeld of brandweerinvesteringen aan vervanging toe zijn. 
Als de OIJ een vervangingschema voor de komende 15 jaren had opgesteld met de huidige 
prijzen, had dit gemiddeld € 43.000 meerkosten tot gevolg gehad. 

 



Overhead 
De overheadkosten voor de overdracht van de vrijwilligers worden in 2014 berekend op € 24.000, dit 
wordt in 2 jaren afgebouwd tot maximaal € 10.000, oftewel € 140 per vrijwilliger.  
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