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Naar aanleiding van de Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, vraagt u de 

gemeenteraad van West Betuwe om voor 1 februari 2023 een zienswijze kenbaar te maken. Hierbij 

sturen wij u onze reactie. 

 

Zienswijze 

Wij geven een zienswijze op de Kaderbrief 2024. Wij vragen om meer duidelijkheid over de volgende 

onderdelen van de Kaderbrief: 

 

- Inzake 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 gemeenten richting de VRGZ. Voor onze gemeente is dit echter 

nagenoeg niet het geval. In de drie rechtsvoorgangers van de gemeente West Betuwe zijn namelijk 

vier nieuwgebouwde kazernes opgeleverd, die zijn overgedragen aan de VRGZ. Desondanks loopt 

de vergoeding vanuit onze gemeente niet af, als gevolg van jaarlijks steeds lagere rentelasten. In 

plaats daarvan betaalt West Betuwe een stijgende vergoeding, doordat geen rekening gehouden 

wordt met de aflopende boekwaarde en wel met een jaarlijkse indexering. 

Om die reden verzoeken wij u om inzichtelijk te maken hoe eventuele budgettekorten in dit kader 

gedekt zullen worden en, indien hiervoor extra middelen vanuit de gemeenten gevraagd worden, 

op basis van welke verdeelsleutel dit plaatsvindt. 
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- Inzake de Omgevingswet schrijft u dat de effecten van de volledige implementatie zich kunnen 

vertalen in benodigde capaciteit en een aangepast niveau van adviseurs, afgestemd op nieuwe 

uitdagingen. Gezien de lange aanloop tot dusver, verzoeken wij u om dit inzichtelijker te maken, 

door middel van een inschatting van de (bandbreedte van) de financiële impact.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeenteraad van West Betuwe 

 

de griffier, de voorzitter, 

  

H.J. van der Graaff S. Stoop 

  

 


