
Amendement

Agendapunt
Onderwerp

Datum
lngediend door de fractie(s)

11

Voorstel vaststellen zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid2024.
7 maart2024
SGP, WD, Verenigd West Betuwe, Dorpsbelangen, CDA, CU,

LLB

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 7 maart 2024in vergadering bijeen, ter
behandeling van Voorstel vaststellen zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

2024.

Besluit
Om het voorgelegde besluitpunt te wijzigen door

1. Een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid kenbaar te maken met daarin:
a. een herziening van de mogelijke financiële consequenties betreffende de

vastgoed po rtefeu i I le;

b. een vraag over een verdere uiteenzetting van de financiële impact van de

Omgevingswet, gebaseerd op een inschatting met een bandbreedte.

Tevens de tekst in de zienswijze te wijzigen in:

lnzake de vastgoedportefeuille schrijft u dat de kapitaallasten de komende jaren fors stijgen.

De oorzaak hiervan is volgens u dat de kazernes tegen boekwaarde zijn overgedragen van de

gemeenten aan de VRGZ, niet tegen marktwaarde. Wij constateren dat de oorzaak van de

forse stijging niet de overdracht tegen boekwaarde is, maar het feit dat er weinig of geen

kapitaallasten zijn overgedragen vanuit de andere deelnemende gemeenten richting de

VRGZ.

De gemeenteraad constateert, ondanks een afwijkende uitgangspositie van de gemeente

West Betuwe, de vergoeding vanuit onze gemeente niet afloopt als gevolg van de jaarlijks

steeds lagere rentelasten.
ln plaats daarvan betaalt West Betuwe een stijgende vergoeding, doordat er geen rekening
gehouden wordt met de aflopende boekwaarde en wel met een jaarlijkse indexering.

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u bij de dekking van eventuele budgettekorten deze

te verdelen naar rato van de kapitaallasten die gemeenten hadden bij de overdracht van het

vastgoed.
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Naar aanleiding van het bovenstaande willen wijop een later moment graag met u in gesprek

over de verdeling van uw lasten over de verschillende gemeenten.

En gaat over tot de orde van de dag

Getekend,

SGP,

Gerard Kievit

Verenigd West Betuwe, Dorpsbelan
Gijsbe n de Water Léon van

CDA,

Ton Miltenburg
ChristenUnie,
Fred T

Leefbaar Lokaal Belang,
Petra van Kuilenburg

PvdA,
Annet lJff


