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Onderwerp : jaarstukken 2014 en begroting 2016 VNOG

Voorgestelde beslissing:

1 Kennis te nemen van de jaarstukken VNOG 2014 
1. Kennis te nemen van de begroting VNOG 2016
2. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op de begroting VNOG 

2016
3. De raad te informeren over de jaarstukken VNOG 2014 en begroting VNOG 2016
4. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.

Aanleiding
Op 14 april jongstleden heeft de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) de jaarrekening 2014 en 
de begroting 2016 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. Het college en de gemeenteraad kunnen 
volgens de gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen 
hun zienswijze kenbaar maken over de begroting 2016. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze 
vervolgens vast.

Nieuw verdeelmodel
Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) is afgerond. De 
vormgeving van de nieuwe organisatie VNOG wordt uitgevoerd onder de naam “VNOG risicogericht”. De 
transformatie naar de nieuwe organisatie wordt uitgevoerd en is per 1 april 2016 gerealiseerd. De 
reorganisatie brengt met zich mee dat de clusters worden opgeheven en de verantwoordelijkheden binnen 
de VNOG anders worden belegd.  Aan de hand van nieuwe inzichten wordt waar mogelijk de kwaliteit 
bevorderd en zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt. In dit verlengde wordt verder onderzoek gedaan 
naar verschillende verdeelmodellen. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een verdeelmodel dat als 
basis kan dienen voor de bepaling van een duurzame bijdrage van de 22 gemeenten aan de 
Veiligheidsregio. De bijdrage van de gemeenten betreft de taakvelden brandweerzorg, GHOR, Regionaal 
Veiligheidsbureau en ondersteuning gemeentelijke coördinerend functionaris. Na de implementatie van 
VNOG Risicogericht wordt aan alle gemeenten een vergelijkbare kwaliteit van (brandweer)zorg geleverd in 
relatie tot de risico’s in dat gebied. In het algemeen bestuur van 18 december 2014 is gevraagd om vier 
modellen uit te werken; 

- gebaseerd op huidige (historische) kosten; 
- gebaseerd op aantal inwoners; 
- gebaseerd op risico’s op basis van de uitkering gemeentefonds, onderdeel brandweer 

en rampenbestrijding; 
- op basis van risico’s gebaseerd op slagkracht.

De effecten van het nieuwe verdeelmodel zullen in werking treden vanaf de begroting 2017 van de VNOG.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Concept-jaarrekening 2014 VNOG
De jaarrekening 2014 sluit met een voordeel van € 1.648.000, waarvan € 304.000 voordeel cluster 
Brandweer Achter West. Hiervan wordt een bedrag van € 112.000  gestort in de bestemmingsreserve 
VNOG t.b.v. groot onderhoud kazerne Doetinchem. In de loop van 2015 zal de onderbouwing zodanig 
moeten plaatsvinden dat van deze bestemmingsreserve een voorziening getroffen kan worden.
Het resterende resultaat ter grootte van € 192.000 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten cluster 
BAW naar rato van het aantal inwoners. Voor Oude IJsselstreek een bedrag van € 45.451
Het geharmoniseerde deel heeft per saldo een resultaat nihil.

 Concept-begroting 2016 VNOG
De programmabegroting 2016 is gebaseerd op voortzetting van het bestaande beleid.
In afwachting van het nieuwe verdeelmodel.
De begroting 2016 is een begroting met een nieuwe programma – indeling. Ten gevolge van VNOG 
risicogericht verandert de organisatiestructuur en daardoor ook de verantwoordelijkheden en dat 



betekent dus ook andere programmering. Hierop is, in lijn met de kadernota 2016, geanticipeerd. Voor 
het portefeuillehouderschap is de huidige verdeling in het dagelijks bestuur aangehouden. Er is rekening 
gehouden met de (financiële) uitgangspunten en de besluiten voortvloeiend uit de behandeling van de 
kadernota 2016. De voorstellen hebben effect op alle geledingen van de organisatie: van 
brandweerpost en cluster tot aan de gezamenlijke organisatie in Apeldoorn. De taakuitvoering is 
tegen het licht gehouden, alsook de huidige (soms complexe) financieringsstructuur. Met nieuwe 
inzichten wordt voorgesteld zowel de kwaliteit te bevorderen als zaken mogelijk goedkoper en 
eenvoudiger te maken.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1. Instemming met de jaarrekening 2014
De uitkomst van de jaarrekening BAW geeft een voordelig saldo van €192.000,-. Het resterende bedrag 
wordt teruggegeven aan de vier gemeenten naar rato van de hoeveelheid inwoners, voor Oude IJsselstreek 
is dat + € 45.450.-.

2. Een vastgestelde begroting voor de VNOG
De begroting 2016 is een begroting met een nieuwe programma – indeling. Het project MOED is afgerond.  
De nieuwe organisatie VNOG wordt uitgevoerd onder de naam “VNOG risicogericht”.  Aan de hand van 
nieuwe inzichten wordt waar mogelijk de kwaliteit bevorderd en zaken goedkoper en eenvoudiger gemaakt.  
Ten gevolge van VNOG risicogericht verandert de organisatiestructuur en daardoor ook de 
verantwoordelijkheden en dat betekent dus ook andere programmering nieuwe inzichten. Hierop is, in lijn 
met de kadernota 2016, geanticipeerd.

Kanttekeningen
a. Herijking gemeentefonds en herijking brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR)

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt onder meer verwezen naar de herijking 
gemeentefonds en herijking BDUR (“gemeentefonds” voor de veiligheidsregio’s).
Er vindt momenteel een onderzoek plaats in het kader van de herijking van het gemeentefonds en de 
BDUR. Medio 2015 komt er naar verwachting meer duidelijkheid. De ontwikkelingen kunnen nog invloed 
hebben op de financiën (zowel op het gemeentefonds als op de BDUR).

b. Indexerin, Niet conform afspraak Achterhoekse Gemeenten
De Achterhoekse gemeenten hebben samen vastgesteld dat de inwonerbijdrage van 
gemeenschappelijke regelingen voor 2016 met maximaal 0,75% mogen stijgen. Door in te stemmen met 
de voorliggende begroting 2016 VNOG gaan wij akkoord met en hogere indexering. Echter door het niet 
meer storten in de egalisatiereserve kapitaallasten zal de inwonerbijdrage 2016 ten opzichte van 2015 
dalen.

Kosten, baten, dekking
De verdeling van het voordeel genoemd in de jaarrekening 2014  is op basis van het inwoneraantal in de 
BAW. € 192.321 / 168.575 inwoners in gebied BAW x 39839 OIJ = € 45.451 terugkerend resultaat OIJ.

De gemeentelijke bijdrage 2016 is voor Oude IJsselstreek € 1.805.063. Dit bedrag zal opgenomen worden in 
de begroting van de gemeente Oude IJsselstreek.
Ten opzichte van de bijdrage 2015  is dit een daling van circa € 16.360 dit wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het niet meer storten in de egalisatiereserve kapitaallasten, dat voorheen was opgenomen in de 
inwonerbijdrage van de Achterhoekse gemeenten voor de VNOG..

Uitvoering

Planning
 Collegevergadering 
 Raadsvergadering
 AB/DB VNOG 1 juli 2015

Personeel

Communicatie/participatie
De VNOG informeren via bijgevoegde brief.

Evaluatie/verantwoording
Na besluitvorming in het AB zullen de gevolgen van het besluit in de begroting 2015 van de gemeente 
worden verwerkt. Ook wordt verantwoording afgegeven via jaarrekening 2015.



Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester

Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


