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Onderwerp Zienswijze Kaderbrief VRGZ 2023 

 
 
Geacht bestuur, 
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Naar aanleiding van de Kaderbrief 2023 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, vraagt u de gemeenteraad van 

West Betuwe om voor 1 februari 2022 een zienswijze kenbaar te maken. Hierbij sturen wij u onze reactie. 

 

Zienswijze 

Wij geven een zienswijze op de Kaderbrief 2023. Wij vragen namelijk om een herziening van de huidige 

verdeelsystematiek van de gemeentelijke bijdragen voor de begroting van 2023.  

 

Als fusiegemeente (en rechtsopvolger van het cluster GNL) ondervinden wij een groot financieel nadeel (ruim 

400.000 euro) door het toepassen van het combinatiemodel ten opzichte van het toepassen van het 

gemeentefondsmodel. 

Te meer omdat de meerkosten op basis van een historisch model geen relatie meer hebben met de huidige 

praktijk. Dit financiële nadeel baseert zich namelijk louter op de vroegere keuze van drie voormalige gemeenten 

om ook financieel aanzienlijk in een goede brandweerzorg te investeren, wat met het huidige uniformere 

kwaliteitsniveau binnen de regio niet meer relevant is.   

De uitgangspunten van het combinatiemodel zorgen daarmee voor een te groot verschil tussen onze inkomsten 

vanuit het Gemeentefonds en onze bijdrage aan de Veiligheidsregio. Dit geldt overigens niet alleen voor de 

gemeente West Betuwe.  

 

Ons standpunt is dan ook dat het aandeel van de historische kosten (geleidelijk) moet worden afgebouwd en 

financiering volledig moet plaatsvinden conform het gemeentefondsmodel. 

Wij vragen dan ook de verdeelsystematiek te herzien en te verwerken in de begroting van 2023. Mocht een 

herziening van de verdeelsystematiek in de begroting 2023 in de tijd niet haalbaar zijn, dan verzoeken wij u een 

rechtvaardige verdeelsystematiek nader te onderzoeken en besluitvorming hierover ruim vóór de kaderbrief van 

2024 te agenderen. 
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Met vriendelijke groet, 

 

Gemeenteraad van West Betuwe 

 

de griffier, de voorzitter, 

  

H.J. van der Graaff S. Stoop 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


