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Onderwer
p

Zienswijze Jaarrekening 2018 en begroting 2020 
Veiligheidsregio

Geacht bestuur,

In uw brieven van 29 maart 2019 aangaande de begroting 2020 en de jaarstukken 2018 
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), vraagt u 
de gemeenteraad van West Betuwe om voor 27 mei 2019 een zienswijze kenbaar  te 
maken op deze stukken. Hierbij sturen wij u de zienswijze vanuit onze gemeenteraad. 

Jaarstukken 2018
De jaarrekening 2018 sluit af met een positief resultaat van € 234.000. 
Wij kunnen instemmen met het voorstel voor de resultaatbestemming.

Concept begroting 2020
De  concept  begroting  is  pas  sluitend  na  een  flinke  verhoging  van  de  gemeentelijke 
bijdrage. Voor een deel begrijpen wij dat maar niet voor de onderhoudskosten voor de 
kazernes. Wij kunnen niet instemmen met de begroting 2020.

In november 2016 heeft het AB besloten tot een kostenverdeling o.b.v. een combinatie 
van historische gemeentelijke lasten (50%) en verdeling Gemeentefonds (50%). Voor 
gemeenten met een nadeel van meer dan 10% als gevolg van deze gewijzigde 
systematiek is het nadeel gemaximeerd op 150.000 euro.

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.

U bepaalt immers dat het mogelijk is om in West Betuwe bijvoorbeeld meerdere 
tankautospuiten weg te halen. Dan is het ook wenselijk en logisch om de bijdrage o.b.v. 
risicoprofielen (Cebeon-normering Gemeentefonds) te bepalen.
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De criteria "Regionale solidariteit" en "Afwegingen o.b.v.  risicoprofiel" zijn niet echt van 
toepassing (meer). Het lijkt alleen te gaan om de gemeentelijke bijdrage en dus alleen 
(éénzijdige) financiële solidariteit.

Het criterium "Rechtvaardig" waarbij de gebruiker betaalt, wordt ook geen recht 
aangedaan. West Betuwe betaalt aanzienlijk meer dan wat wij op basis van het 
risicoprofiel terug krijgen.

Als laatste voorkomt deze systematiek (eventuele) discussies over de mogelijke te lage 
(historische) inbreng van individuele gemeenten. Gemeente draagt bij conform de 
objectieve Cebeon-normering.

Duurzaamheid
In de begroting 2020 komt dit onderwerp niet aan de orde. Als gemeente West Betuwe 
hebben wij grote ambities op dit terrein. Wij zien graag, dat u als verlengd lokaal bestuur,  
meer aandacht aan dit onderwerp gaat besteden.  

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ontvangen graag 
een reactie op onze zienswijze.

Met vriendelijke groet,

Ing. H.W.C.G. Keereweer
Voorzitter gemeenteraad West Betuwe


