
                                

                

Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Bestuurlijke en financiële situatie VNOG

Indiener(s): Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA, D66 en SP

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek in vergadering bijeen op 25 april 2019

Kennis genomen van de moties: Doetinchem, Lochem, Heerde en Voorst.

Overwegende dat:
 de raad van de Oude IJsselstreek onvoldoende en te laat geïnformeerd is over de zorgelijke, 

bestuurlijke en financiële situatie bij de VNOG;
 de voltallige gemeenteraad verbaasd en onthutst is over deze penibele situatie en zich zorgen 

maakt over de veiligheid en door deze situatie niet in staat is haar taak als controlerend 
orgaan uit te voeren;

 de raad nauwer betrokken wil worden bij het bestuurlijk- en financieel inrichtingsproces. 

Van mening dat: 
 in het kader van de veiligheid de problemen bij de VNOG snel opgelost dienen te worden;
 het bestuur van de VNOG op korte termijn haar verantwoordelijkheid moet nemen zodat geen 

nieuwe tekorten ontstaan;
 de raad haar controlerende taak tijdig moet kunnen uitvoeren.

Draagt het college op: 
 onze zorgen over te brengen en alles in het werk te stellen om tot een snelle oplossing te 

komen en daarmee de veiligheid te kunnen waarborgen;
 al het mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat de tekorten voor 2019, maar ook de jaren 

erna, tot een minimum worden beperkt;
 te bevorderen dat uitsluitend de meest noodzakelijke investeringen worden gedaan;
 eerst de bedrijfsvoering bij de VNOG op orde krijgen, alvorens nieuwe ontwikkelingen/zaken 

verder op te gaan pakken (en middelen hiervoor aan te vragen);



 om de raad structureel te informeren over de oplossingsrichting (businessplan en 
transitieplan) en zorg te dragen voor kwartaalrapportages uitgewerkt in dashboardinformatie 
zodat de raad snel weer in positie komt en haar controlerende taak kan uitvoeren;

 de raad nauw en inhoudelijk te betrekken bij de discussies over het 
basisdienstverleningsniveau en de taken van de brandweer. 

 zorg te dragen dat bovenstaande punten door het Algemeen Bestuur van de VNOG 
ingewilligd worden en wanneer dit niet het geval is er niet ingestemd zal worden met de 
Kadernota 2020-2023 door de gemeenteraad Oude IJsselstreek;

 verzoekt het college deze motie onder de aandacht te brengen van de raden van de 
betrokken gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:


