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Onderwerp : Primitieve begroting VNOG 2014

Voorgestelde beslissing:
1. Niet in te stemmen met de indexering van 2,5% voor het geharmoniseerde deel van de begroting 2014 van de

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG);
2. De VNOG mee te geven hiervoor uit te gaan van een indexering met 1,75%;
3. De raad voorstellen om deze zienswijze d.m.v bijgaande brief kenbaar te maken aan de VNOG.

Aanleiding

Op 24 april heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de
primitieve begroting 2014 aan het college van B&W en de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad kan
volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen
hun zienswijze kenbaar maken over deze primitieve begroting.

Het jaar 2014 wordt voor de VNOG een jaar die in het teken staat van de verdere uitvoering van de
regionalisering van de brandweerorganisatie als gevolg van de wijziging van de Wet veiligheidsregio’s, de
ontwikkeling van de veiligheidsregio, de verdere (her)inrichting van de ambtelijke organisatie en de
uitwerking en realisatie van afgesproken bezuinigingen. Belangrijke bestuurlijke thema’s voor 2014 hebben
betrekking op het project MOED, bezuinigingen, multidisciplinaire samenwerking, bestuurlijke organisatie en
financieringsstructuur. Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer)
zal als een rode draad door 2014 lopen, waarmee het algemeen bestuur heeft aangegeven om de
brandweerorganisatie gereed te willen maken voor de toekomst.
De wijziging van de Wet veiligheidsregio’s heeft gevolgen voor de verwerking van de BTW voor de VNOG.
De BTW wordt vanaf 1 januari 2014 voor de gehele VNOG een kostenpost waardoor de begrotingsposten in
de begroting 2014 inclusief BTW zijn opgenomen. De BTW-compensatie van het rijk aan de veiligheids-
regio’s lijkt volgens de VNOG voorlopig voldoende.
Naast het geharmoniseerde deel van de VNOG participeren wij ook in de cluster Brandweer Achterhoek
West (BAW). In 2014 wil de BAW de brandveiligheid verder vergroten door fundamenteel te vernieuwen in
plaats van te verbeteren. Zij investeert bij maatschappelijke partners en burgers in voorlichting, zodat hun
veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid wordt verhoogd.

De aangeboden stukken geven ons aanleiding om hierop te reageren. Hierbij treft u ons voorstel aan.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Een vastgestelde zienswijze op de primitieve begroting
• Een vastgestelde begroting 2014 van de VNOG

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De toegepaste indexering voor het geharmoniseerde deel past niet binnen ons beleid.
De begroting 2014 van het geharmoniseerde deel van de VNOG komt voor Oude IJsselstreek neer
op een bedrag van € 311.939,- Hierbij is rekening gehouden met een eerder vastgestelde verlaging
van de inwonerbijdrage als gevolg van de financiële heroriëntatie. Daarnaast is rekening gehouden
met een prijsindexering van 2,5%.
Onze gemeente heeft besloten om bij de indexering van de begrotingen 2014 van de
gemeenschappelijke regelingen uit te gaan van de indexering Bruto Binnenlands Product
overeenkomstig de septembercirculaire 2012 (jaarschijf 2014). Dit is 1,75%.

1.2 Voor het overige geeft de begroting geen aanleiding voor het geven van een reactie.
2.



2.1 1,75% is het door ons gehanteerde percentage voor prijsindexering.
Dit percentage wordt wel toegepast op het BAW-deel van de begroting. Het lijkt ons redelijk dit
percentage ook toe te te passen op het geharmoniseerde gedeelte van de VNOG-begroting.

Kanttekeningen
a. nvt

Kosten, baten, dekking

De begroting 2014 van het geharmoniseerde deel van de VNOG komt voor Oude IJsselstreek neer op een
bedrag van € 311.939,- Hierbij is rekening gehouden met een eerder vastgestelde verlaging van de
inwonerbijdrage als gevolg van de financiële heroriëntatie. Daarnaast is rekening gehouden met een
prijsindexering van 2,5%.
Onze gemeente heeft besloten om bij de indexering van de begrotingen 2014 van de gemeenschappelijke
regelingen uit te gaan van de indexering Bruto Binnenlands Product overeenkomstig de septembercirculaire
2012 (jaarschijf 2014). Dit is 1,75%.
De begroting 2014 van de cluster BAW van de VNOG komt voor Oude IJsselstreek neer op een bedrag van
€ 1.053.368,-. Hierbij is wel rekening met een prijsindexering van 1,75%.
Het totaal bedrag van € 1.365.107,- voor Oude IJsselstreek past binnen het begrotingskader van onze
gemeente.

Uitvoering

Planning
• bijgaande brief verzenden: 1 juni
• vergadering dagelijks bestuur: 6 juni
• vergadering Algemeen Bestuur: 26 juni

Communicatie/participatie
Zie bijgaande concept-brief.

Evaluatie/verantwoording
Via bestuursrapportages.
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