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Onderwerp 

Zienswijze Kaderbrief Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2024 

 

Beslispunten 

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

kenbaar te maken ten aanzien van: het vragen om aandacht voor mogelijke financiële 

consequenties betreffende de vastgoedportefeuille en onduidelijkheid over de financiële 

impact van de Omgevingswet. 
 

Inleiding 

Het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) vindt het belangrijk dat gemeenten aan de 

voorkant van het begrotingsproces meedenken. Daarom wordt de gemeente met een Kaderbrief op 

hoofdlijnen geïnformeerd over de ontwikkelingen en het beleid van de VRGZ en de verwachte 

financiële consequenties. De zienswijzen van gemeenten kunnen dan mogelijk verwerkt worden in het 

opstellen van de begroting van het volgende jaar. 

 

In de Kaderbrief staan behoorlijk wat risico’s voor de komende tijd, maar veel daarvan zijn helaas nog 

niet in te schatten. In de concept zienswijze wordt wel ingegaan op twee onderdelen uit de Kaderbrief: 

de vastgoedportefeuille en de ontwikkelingen inzake de Omgevingswet. Het gedeelte met betrekking 

tot de vastgoedportefeuille gaat over de eventuele budgettekorten van de VRGZ, als gevolg van de 

stijgende kapitaallasten.  

 

Samenvatting 

Niet van toepassing. 

 

Besluitgeschiedenis 

Niet van toepassing. 

 

Beoogd effect 

Uw gemeenteraad een zienswijze op de Kaderbrief in te laten dienen. De gemeente kan op die manier 

aan de voorkant invloed uitoefenen. 
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Argumenten 

1.1 De Veiligheidsregio biedt de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze op de Kaderbrief in te 

dienen 

Door middel van een begeleidend e-mailbericht van 17 november 2022, biedt de Veiligheidsregio 

de gemeente West Betuwe de mogelijkheid om voor 1 februari 2023 een zienswijze op de 

Kaderbrief in te dienen.  
 

1.2 De gemeente West Betuwe kan een financieel nadeel ondervinden inzake de vastgoedportefeuille 

Zoals beargumenteerd in de concept zienswijze, is een forse stijging waarneembaar van de 

kapitaallasten als gevolg van de overdracht van weinig of geen kapitaallasten van de gemeenten 

richting de VRGZ. Dit is voor onze gemeente echter nagenoeg niet van toepassing, omdat vóór de 

fusie vier nieuwe kazernes zijn opgeleverd en overgedragen. Desondanks ondervindt de gemeente 

hier geen voordeel van. Indien budgettekorten conform de huidige verdeelsleutel gedekt dienen te 

worden vanuit de gemeenten, wordt dit financiële nadeel groter. 
 

1.3 De aanloop naar de implementatie van de Omgevingswet duurt al een ruime tijd 

In de Kaderbrief 2024 staat dat de effecten van de Omgevingswet zich kunnen vertalen in 

benodigde capaciteit. Gezien de doorlooptijd van de voorbereidingen op de Omgevingswet, is dit 

een financieel risico dat mogelijk al enigszins op voorhand ingeschat kan worden. 

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

In de Kaderbrief staan geen concrete financiële consequenties voor de gemeente. Het gaat veelal om 

ontwikkelingen en risico’s waarvan de exacte financiële impact nog niet bekend is. De benoemde 

risico’s en ontwikkelingen kunnen dus wel financiële consequenties voor de gemeente hebben. 

 

Communicatie en participatie 

Niet van toepassing.  

 

Uitvoering/Planning 

Na de raadsbehandeling verstuurt de gemeente een zienswijze aan de Veiligheidsregio. Vervolgens 

stuurt de VRGZ vóór 1 april 2023 de begroting VRGZ 2024 naar de deelnemende gemeenten. 

 

Evaluatie 

Niet van toepassing.  
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Risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Indexering Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Adviesfunctie GR 

Wet  

veiligheidsregio’s 

Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Nauwe monitoring 

ontwikkelingen en 

efficiënt daaraan voldoen 

Regionaal beleid Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Risicomitigatie zoveel 

mogelijk binnen 

bestaande begroting 

Visie brandweerzorg Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Zoveel mogelijk binnen 

bestaande begroting 

dekken 

Woo Financieel Groot Gevolgen 

begroting 

Aanspraak 

Gemeentefonds gelden 

inz. Woo (Wet open 

overheid) 

Vastgoedportefeuille Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Sturen op evenredige 

verdeelsleutel i.r.t. de 

oorzaak van tekorten. 

Duurzaamheid Financieel Middel  Gevolgen 

begroting 

Sturen op efficiëntie 

Arbeidsmarkt Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Zoveel mogelijk binnen 

bestaande begroting 

dekken 

Inflatie Financieel Groot Gevolgen 

begroting 

Zoveel mogelijk binnen 

bestaande begroting 

dekken 

Omgevingswet Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Zoveel mogelijk binnen 

bestaande begroting 

dekken 

BIO Financieel Middel Gevolgen 

begroting 

Zoveel mogelijk binnen 

bestaande begroting 

dekken 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,    de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 december 2022, 

 

besluit: 

 

Een inhoudelijke zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  kenbaar 

te maken ten aanzien van: het vragen om aandacht voor mogelijke financiële consequenties 

betreffende de vastgoedportefeuille en onduidelijkheid over de financiële impact van de 

Omgevingswet. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 7 maart 2023, nummer 2023-009, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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