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Veiligheidsregio 
  Gelderland-Zuid

Onderwerp
Jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Beslispunten
1. Instemmen met de jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. Niet instemmen met de concept begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid;
3. Kennisnemen van de meerjarenraming 2021-2023 Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid;
4. Instemmen met het indienen van de voorgestelde zienswijze.

Inleiding
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna veiligheidsregio) is een organisatie voor 
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding & coördinatie op het 
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit regionale samenwerkingsverband 
van veertien gemeenten is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
Wet veiligheidsregio's. De veiligheidsregio zorgt voor een veilige regio, waarin rampen 
en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en de inwoners kunnen 
rekenen op snelle en goede geneeskundige hulpverlening en brandweerzorg. Dit doet zij 
samen met de veertien gemeenten, de politie en andere lokale, regionale en landelijke 
partijen.

Conform artikel 34, lid 2, van de Gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio 
bestaat de mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen op de 
jaarrekening 2018 en de concept begroting 2020 van de veiligheidsregio. Het Algemeen 
Bestuur (AB) betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming.

Besluitgeschiedenis
In 2018 hebben de afzonderlijke raden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
zienswijzen ingediend die inhoudelijk overeen kwamen aangezien het brandweer cluster 
GNL de voormalige gemeenten al langere tijd verbond en de raden nauw betrokken 
waren.

Beoogd effect
- Te komen tot een vastgestelde jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 



- Te komen tot een vastgestelde begroting 2020 voor de Veiligheidsregio Gelderland-
Zuid, waarbij de beleidsvoornemens van de veiligheidsregio getoetst zijn aan de 
financiële kaders.

Argumenten
1.1 Het resultaat over de jaarrekening 2018 is positief 
Het resultaat voor bestemming van het programma Crisis en Rampenbestrijding is € 
234.000 positief. Dit resultaat wordt door diverse positieve en negatieve afwijkingen 
veroorzaakt die staan opgesomd in de aanbiedingsbrief bij de jaarrekening. De 
negatieve afwijkingen in de huisvestingslasten komen terug in de voorstellen voor de 
wijziging van de begroting 2019 en de aanbieding van de concept begroting 2020. Voor 
een uitgebreidere specificatie van de mee- en tegenvallers wordt verwezen naar de 
jaarrekening.

1.2 De algemene reserve is positief
Met het voorstel voor de resultaatbestemming kan worden ingestemd. Enerzijds gaat 
het om een toevoeging van € 126.000 aan de bestemmingsreserve 
Organisatieontwikkeling. Voor de organisatieontwikkeling is door de deelnemende 
gemeenten in 2018 een extra bijdrage verstrekt. Het is logisch om voor de nog te 
maken kosten van dit project een deel van het resultaat te reserveren. Het restant wordt 
toegevoegd aan de Algemene reserve Crisisbeheersing & Rampenbestrijding.

Voor het opvangen van (financiële) risico’s is een gewenste norm voor de Algemene 
reserve vastgesteld op 5% van de omzet (€ 2.462.000). Inclusief de voorgestelde 
resultaatbestemming is er € 1.534.000 aanwezig, zodat de werkelijke stand “slechts” 
3,1% van de omzet is.
Op dit moment worden geen voorstellen gedaan om de Algemene reserve op te hogen 
door een hogere gemeentelijke bijdrage. Ophoging naar het gewenste niveau van 5% 
van de omzet zal plaats dienen te vinden vanuit (eventuele) exploitatieoverschotten van 
de komende jaarrekeningen.

2.1 De begroting 2020 is pas sluitend, na een flinke extra bijdrage van de gemeenten
De begroting 2020 moet worden uitgebreid met een viertal onderwerpen. Voor het 
onderhoud van kazernes is extra geld nodig, maar ook voor schoonwerken, een stijging 
van de verzekeringspremies en een indexering. 
Als de meerderheid van de gemeenteraden met dit voorstel instemmen, dan is West 
Betuwe hieraan gehouden. Deze extra bijdrage komt ten laste van het begrotingssaldo.

2.2 In onze gemeente zijn goede kazernes, dus we betalen voor andere gemeenten
Mede gelet op het nieuwe Brandweerzorgplan en de hoge (historisch) ingebrachte 
budgetten vanuit de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal voor 
materiaal/materieel,  maar ook de 4 relatief en absolute nieuwe kazernes (met 
structurele hoge rente- en afschrijvingslasten) achten wij het wenselijk om alsnog zo 
snel mogelijk op het ‘model Gemeentefonds’ over te stappen.
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In 2018 is een extra bijdrage aan de veiligheidsregio betaald, het voorstel is dat daar in 
2019 ook een extra bijdrage bijkomt voor onderhoud van kazernes. Voor West betuwe 
gaat het in 2019 om een extra bijdrage van € 140.766 (€ 48.962 + € 91.804).
Vanaf 2020 gaat het structureel om een extra bedrag van € 48.962.
Als de meerderheid van de gemeenteraden met dit voorstel instemt, dan is West 
Betuwe hieraan dus gehouden. Deze extra bijdrage komt ten laste van het 
begrotingssaldo.

2.3 De herziene verdeelsleutel is nog steeds nadelig
Zoals het voorstel over de hogere bijdrage voor het onderhoud van de kazernes al 
aangeeft, gaat het om een correctie van de (historische) budgetoverdrachten vanuit de 
verschillende gemeenten (zie ook bijgevoegd Excel overzicht). Voor West Betuwe lijkt dit 
minder van toepassing dan voor andere gemeenten. De historisch ingebrachte 
budgetten vanuit GNL voor materiaal en materieel waren t.o.v. de regiogemeenten 
hoog. Daarnaast zijn er vanuit GNL/West Betuwe 4 absoluut en relatief nieuwe kazernes 
aan de Veiligheidsregio overgedragen met een structureel hoge vergoeding voor de 
rente- en afschrijvingslasten. 

Om nu te voorkomen dat er gediscussieerd gaat worden over welke gemeenten er in het 
verleden te weinig zouden hebben ingebracht, zou het gewenst zijn om zo snel mogelijk 
over te stappen op een objectieve(re) manier om de kosten te verdelen (Cebeon-
normering zoals die ook wordt toegepast bij de algemene uitkering uit het 
Gemeentefonds en de BDUR-bijdrage die de regio van het Rijk krijgt). Dit sluit ook aan 
bij het nieuwe Brandweerzorgplan waarbij ook de historische uitgangspunten zijn los 
gelaten. Dit zou voor West Betuwe een besparing opleveren van circa € 350.000 
structureel per jaar.

2.4 Het Algemeen Bestuur heeft een aantal financiele voorstellen aangehouden
Bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 maart jl. is een aantal financiële 
voorstellen aangehouden. Er was onvoldoende toelichting op meerdere onderwerpen 
waardoor het draagvlak onder de aanwezige burgemeesters ontbrak.

3.1 De meerjarenbegroting schetst een beeld op de langere termijn
De meerjarenbegroting betreft een raming en schetst een beeld wat door nieuwe 
ontwikkelingen of besluiten kan wijzigen.

4.1 Middels een zienswijze kan de gemeente invloed uitoefenen
De gemeenteraad kan invloed uitoefen op zowel de jaarrekening 2018 als de concept 
begroting 2020 van de veiligheidsregio door het indienen van een zienswijze. De 
eventuele zienswijze diende voor 27 mei 2019 aan het AB van de veiligheidsregio 
kenbaar gemaakt te worden. Het AB stelt de jaarrekening en de begroting vast.

Kanttekeningen
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1.1 Het advies van de adviesfunctie 
De adviesfunctie van de gemeente Nijmegen bestudeert deze stukken jaarlijks. Tijdens 
het opstellen van dit advies was het advies van de adviesfunctie nog niet beschikbaar. 
Eventueel wordt het advies later bijgevoegd. Overigens wordt er door de gemeente 
West Betuwe niet meebetaald aan de adviesfunctie, dat doen de oostelijke gemeenten 
van de Veiligheidsregio.

1.2 De accountant heeft de jaarrekening 2018 van de veiligheidsregio gecontroleerd 
Het rapport van bevindingen van de accountant zou geen aanleiding geven tot extra 
toelichting. Echter het rapport ontbreekt in de jaarrekening dus dit is niet te beoordelen. 

Duurzaamheid
Dit onderwerp komt niet voor in de programma begroting 2020. Via de zienswijze wordt 
aandacht gevraagd voor dit onderwerp.

Financiën
Jaarrekening 2018
De betaalde bijdrage was € 3.843.039, dit was € 135.152 meer dan in de begroting 2018 
was vastgesteld. Dit verschil is veroorzaakt door tussentijdse besluiten voor extra 
bijdragen van de gemeenten ten aanzien van het dekkingstekort, frictiekosten en cao 
kosten. 

Gewijzigde begroting 2019
Voor West Betuwe staat een bedrag van € 3.803.894 in de primaire begroting 2019. 
Voor vastgoed komt daar structureel € 48.962 bij en incidenteel € 91.804. Voor de 
overname kazernes gemeente Buren gaat het om € 1.733, waardoor het subtotaal 
uitkomt op € 3.946.393.

Concept begroting 2020
De bijdrage van West Betuwe bedraagt 10,2% van de totale gemeentelijke 
bijdragen.Voor West Betuwe staat een bedrag van € 3.803.894 in de primaire begroting 
2020. 
Voor vastgoed komt daar structureel € 48.962 bij, voor overname kazernes gemeente 
Buren € 1.733. Aanvullend komt er voor schoon werken een bijdrage bij van € 31.957, 
voor de personeelsverzekeringen 16.314 en voor de indexering € 109.359. door het 
voordeel van het verdeeleffect (- € 52.205) komt de totale bijdrage neer op € 3.960.014. 

Uitvoering en planning
De ingestuurde zienswijzen worden beoordeeld door de veiligheidsregio. Via het 
Dagelijks Bestuur volgt een voorstel tot definitieve vaststelling van de begroting in de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.
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Evaluatie
De gevolgen van beleidskeuzes van het AB worden periodiek gemonitord.

Communicatie
Vanuit uw raad wordt een zienswijze verstuurd.
Directe communicatie aan inwoners is niet aan de orde.

Tabel risicoparagraaf

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

Financieel Verhoogde 
bijdrage

Groot Gevolgen 
begroting

Afgestemd met 
financieel adviseur 

Materieel Achterstallig 
onderhoud

Lokaal klein Operationele 
inzet in 
gedrang

De veiligheidsregio 
vraagt extra geld voor 
onderhoud

Imago/politiek Maatschappeli
jk 

Klein Afnemend 
vertrouwen 

Preventie vanuit het 
brandweerzorgplan

Risico 
omschrijving

Soort risico Kans Effect Beheersingsmaatre
gel

Aansprakelijkheid Ongevallen 
verzekering

Klein Toegenomen 
premies

Verzekeringen blijven 
afsluiten

Veiligheid Maatschappeli
jk

Klein Langere 
opkomsttijd 
brandweer

Vele vanuit het 
brandweerzorgplan

Burgemeester en wethouders van West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 april 2019,  

besluit:

1. in te stemmen met de jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
2. niet in te stemmen met de concept begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid;
3. kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023 Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid;
4. in te stemmen met het indienen van de voorgestelde zienswijze.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 mei 2019, nummer 07,

de griffier,                                  de voorzitter,
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