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Geachte leden van de raad,

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderiand-Zuid 
verzoeken wij u in deze briefde zienswijzen van uw raad aan ons kenbaar te maken over: 
leen wijziging van de vastgestelde-begroting 2019
2.de bijgevoegde concept-begroting 2020.

Ad.1.Begrotingswijziging 2019
Bij de regionalisering van de brandweer werd besloten de 36 brandweerkazernes niet in eigendom 
over te dragen aan de veiligheidsregio. Deze zienswijze sloot aan bij de opvatting van de VRGZ 
vanwege het gemis aan expertise en mogelijke financiële risico’s met betrekking tot vastgoedbeheer. 
Echter, de BTW herziening noodzaakte gemeenten toch de betrokken panden voor 1-1-2015 over te 
dragen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (hierna VRGZ) ter besparing van€ 1.619.5491. In 
een zeer hoog tempo moesten allerlei zaken worden onderzocht alvorens een besluit werd genomen 
tot overdracht.

Het onderhoudsbeleid en uitvoeringsniveau van vastgoed verschilde per gemeente. Om alle panden 
gelijkwaardig en tijdig over te dragen werd afgesproken deze te snel te schouwen. Hierbij werd de 
door gemeenten geaccepteerde norm NEN2767 gehanteerd metonderhoudsniveau 3 (redelijke staat 
van onderhoud). Deze norm is uitsluitend gericht op het planmatig onderhoud. De norm geldt niet 
voor correctief onderhoud (storingen, zijnde niet gepland onderhoud) en het moeten voldoen aan 
wettelijke verplichtingen.
Het achterstallig onderhoud, indien daar sprake van was, werd per individuele gemeente in beeld 
gebracht en betaald of voorafgaand aan de overdracht opgelost. Uit de rapportages bleek een fors 
verschil (20%) tussen de gemeentelijke budgetten (circa € 950.000) en de genormeerde

1 De terugbetalingsverplichting van gemeenten aan het rijk van de al ontvangen BTW gelden n.a.v. de gebouwde kazernes 
indien deze na 1-1-2015 overgedragen zouden worden
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onderhoudslasten (circa € 1.180.000). De bestaande onderhoudsvoorziening van gemeenten (indien 
van toepassing) werd niet meegegeven. Deze moest de VRGZ zelf opbouwen.

Het algemeen bestuur besloot daarnaast om de Veiiigheidsregio een taakstelling op te leggen van 
15% op de huisvestingslasten met betrekking tot preventief en planmatig onderhoud (€ 141.912) 
gebaseerd op onderhoudsniveau 3 om gemeenten tegemoet te komen. De oplossing werd gevonden 
door het verkorten van de planningshorizon en in het oprekken van de onderhoudscyclus voor dak 
werkzaamheden van 20 naar 25 jaar (conditiescore 4). Voor de overige gebouwonderdelen werd 
conditiescore 3 aangehouden.

De bespreking van de concept-begroting 2018 van de VRGZ op 29 juni 2017 heeft ertoe geleid dat 
een begroting werd vastgesteld met een tekort van € 853.000,--. Om dit tekort terug te dringen heeft 
het algemeen bestuur een aantal bezuinigingen doorgevoerd tot een bedrag van € 218.000,-- in 
2018.
Er resteerde toen nog een bezuinigingsbedrag van € 635.000,-.
Om gemeenten zo veel mogelijk te ontzien om een verhoogde bijdrage te vragen werd aan het 
adviesbureau KokxsDevoogd de opdracht gegeven met bezuinigingsvoorstellen op dè 
huisvestingslasten van de kazernes te komen. Aan de hand van een 'Quick scan’ werd het 
toenmalige meerjarenonderhoudsplan (hierna; MJOP) bekeken. Eind 2017 werden de resultaten 
hiervan gepresenteerd en op basis hiervan heeft het algemeen bestuur om de 
bezuinigingstaakstelling af te ronden besloten dat ongeveer € 310.000 kon worden gerealiseerd op 
het onderhoudsniveau.. Dit bedrag is ingeboekt vooruitlopend op de nadere uitwerking via een 
grondige herziening van het MJOP2.

Nieuwe schouw
Om bestuurlijk inzicht te verschaffen en de juiste stappen naar de toekomst te nemen ten aanzien 
van het vastgoedbeheer heeft het algemeen bestuur van de VRGZ eind 2017 opdracht gegeven tot 
een grondige schouw van de kazernes. Hierop aansluitend werd in april 2018 gevraagd om een 
strategisch huisvestingsplan.
De schouw is door het extern adviesbureau KWK gedaan. De schouw is gebaseerd op basale 
gestandaardiseerde normeringen en eerdere bestuurlijke uitspraken ten aanzien van het gewenste 
onderhoudsniveau. Deze normeringen borgen kazernes die randvoorwaardelijk zijn voor:
-een goede brandweerzorg aan inwoners en bedrijven
-motivatie van medewerkers
-en voldoen aan wet- en regelgeving

Uit deze schouw komt het volgende beeld naar voren:
• Door achterstallig onderhoud zijn gebreken ontstaan tot een bedrag van € 900.000,-
• Er is een structureel tekort van € 330.000 voor het planmatig onderhoud.
• Daarnaast is structureel € 150.000 nodig voor het correctief onderhoud

Resultaat schouw
Het dagelijks bestuur onderkent dat gemeenten onaangenaam verrast kunnen zijn door dit resultaat. 
Daarbij speelt mee dat in de beeldvorming de gedachte was dat met de hiervoor bedoelde 
bezuiniging de discussie rondom de huisvesting werd afgerond. Het vragen van een extra financiële 
claim is dan vervelend te noemen.

2 Naast een besparing van € 91.500,- op het brandweerzorgplan bleef over 6 233.500,—. Voor dit bedrag 
hebben gemeenten een incidentele bijdrage voor 2018 gegeven.
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Om het één en ander in het juiste perspectief te plaatsen is van belang te onderkennen dat de 
voornoemde bezuiniging (€ 310.000,-) werd doorgevoerd om de bezuinigingstaakstellingdiscussie 
in 2018 van de regio af te ronden.
Dit gebeurde met inachtneming van het gegeven dat er op dat moment onvoldoende zicht bestond 
op de structurele lasten van het vastgoed. Dat kon ook niet anders, omdat er geen onderbouwing 
aanwezig was voor een meerjarenonderhoudsplan. De bezuiniging was immers gebaseerd op een 
quick scan.
Om juist meer inzicht in die huisvestingslasten te krijgen is door het algemeen bestuur om de 
grondige schouw gevraagd. Het resultaat van deze schouw (verricht door adviesbureau KWK) geeft 
het bestuur de mogelijkheid om weloverwogen inhoudelijke keuzes te maken in het kader van een 
meerjarig onderhoudsplan.

Vergelijking andere regio’s
Ter vergelijking van de kosten voor het onderhoud van kazernes is contact gezocht met andere 
regio’s. De vergelijking is echter niet representatief, aangezien het beheer verschillend is ingericht, 
Veiiigheidsregio’s gaan ieder op een andere manier om met het vastgoedbeheer.

Alternatief
Om de kosten te verlagen is een mogelijkheid het verlagen van het onderhoudsniveau van 
onderdelen naar niveau 4. De gevolgen hiervan worden niet wenselijk geacht, omdat de lagere 
lasten voor het MJOP niet opwegen tegen de hogere lasten van correctief onderhoud.

Dekking
Er is bekeken of binnen de Veiligheidsregio kan worden bezuinigd om de genoemde 
onderhoudskosten die uit de schouw naar voren komen te dekken. Daarbij is het van belang te 
realiseren dat de veiligheidsregio de afgelopen jaren (van 2015 tot 2018) bezuinigingen heeft 
gerealiseerd tot een (oplopend) bedrag van € 3,5 mln. Door deze situatie is er nu geen "vet meer op 
de botten”.
De enige mogelijkheid die nog resteert is het eigen vermogen van de regio aan te spreken. Op 28 
juni 2018 heeft het bestuur eerder al besloten deze reserve aan te spreken voor € 850.000,- om in 
kosten te voorzien. De omvang van deze reserve is daardoor nu € 1,538 mln. De norm van het eigen 
vermogen is 5 % van de omzet i.c. € 2,459 mln. Gezien de lage stand van het eigen vermogen 
afgezet tegen de risico’s is het niet raadzaam deze aan te wenden voor de genoemde dekking.

Ad.2. Goncept-begroting 2020

Verbinding
In 2018 heeft het algemeen bestuur ingestemd met de notitie "Wij in verbinding”. Daarin werd de 
navolgende ambitie beschreven: Wij zijn dé partner op het gebied van fysieke veiligheid met oog 
voor sociale veiligheid. Wij leveren uitstekende dienstverlening aan iedereen die woont, werkt en 
verblijft in Gelderland-Zuid en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een veilige leefomgeving. 
Wij worden gekenmerkt als verbinders van veiligheid en staan midden in de samenleving.
Deze ambitie wordt vertaald in drie soorten van activiteiten:

■ continuering van de kernactiviteiten van de veiligheidsregio;
■ uitwerking van door bestuur goedgekeurde plannen (Bijv. programma risicobeheersing, 

Brandweerzorg plan, onderdelen basisbrandweerzorg, Specialismen en OvD-gebieden, 
generiek rampbestrijdingsplan, grensoverschrijdende samenwerking brandweer, 
organisatieontwikkeling VRGZ, uitbreiding van paraatheid ambulancevervoer door extra 
diensten);

- waar nodig accentverschuiving in houding en werkzaamheden.
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In de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 is zo veel mogelijk rekening 
gehouden met nu al voorzienbare ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkomen. Voor een 
aantal ontwikkelingen geldt dat deze weliswaar bekend is, doch dat de (beleidsmatige en) financiële 
consequenties voor de veiligheidsregio op dit moment nog onduidelijk zijn. Deze ontwikkelingen zijn 
in het eerste hoofdstuk beschreven.

Basis op orde
Tegelijkertijd met het vervullen van deze ambitie blijft de aandacht primair uitgaan naar het op orde 
houden en verbeteren van de operationele hulpverlening van VRGZ. De beschreven activiteiten zijn 
daarom niet nieuw; de operationele dienstverlening blijft adequaat, risicogerichtheid leidt tot 
maatwerkopiossingen, de voorbereiding van de rampenbestrijding wordt aangescherpt en 
samenwerking met ketenpartners krijgt ruim de aandacht. De uitvoering hiervan geschiedt tegen de 
achtergrond dat de VRGZ een organisatie is van en voor gemeenten. In de voorliggende begroting 
2020 en meerjarenraming 2021-2023 wordt dit uitdrukkelijk benoemd.

Sector Crisisbeheersing r
De sector Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken. Deze 
uitvoering gebeurt in een omgeving waar steeds meer zaken met elkaar verbonden zijn op de 
terreinen van fysieke en sociale veiligheid. Dit vraagt om een flexibele, samenwerkende en 
innovatieve crisisorganisatie. De vraag is op welke wijze de sector hierop het beste kan inspelen. 
Daarbij zal rekening worden gehouden met het standpunt van het bestuur dat primair de basis op 
orde moet zijn.

Met inachtneming hiervan en het gegeven dat er een samenvoeging plaatsvindt van het bureau 
GHOR, Veiligheidsbureau en communicatie stellen wij voor dat, met als uitgangspunt dat het 
gemeenten niet meer geld gaat kosten, een nader onderzoek wordt verricht naar wat deze 
samenvoeging betekent voor de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de nieuwe sector 
crisisbeheersing. In paragraaf 2.2 wordt hier uitvoerig op ingegaan.

Opzet begroting
De begroting van de VRGZ is opgesteld in lijn met de laatste tussentijdse managementrapportage. 
Dit houdt in dat de VRGZ bestaat uit twee programma’s:
• Crisis- en rampenbestrijding;
• Regionale Ambulancevoorziening;

Op het onderdeel crisis-en rampenbestrijding wordt hieronder nader ingegaan.

Programma Crisis- en Rampenbestrijding
De begroting 2020 van het programma Crisis- en Rampenbestrijding wordt gepresenteerd met een 
viertal uitzettingen die autonoom van aard zijn of volgen uit wet- en regelgeving

1. Onderhoudsbudgetten kazernes 480.000
2. Schoonwerken 313.289
3. Stijging van de verzekeringspremies 160.000
4. Indexering 1.087.119

Totaal 2.040.408

(vanaf 2019)

Op 8 november 2018 heeft het algemeen bestuur de notitie "Financiële spelregels en grondslagen 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid" vastgesteld.
Daarin is aangegeven dat er drie typen uitzettingen zijn van de begroting die in aanmerking komen 
voor een voorstel tot een extra bijdrage van gemeenten:
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■ Nieuwe beleidsvoorstellen o.a. in relatie tot de uitwerking van onze meerjarenstrategie en 
beleidsontwikkelingen binnen gemeenten;
■ Buitengewone prijsstijgingen; prijsstijgingen, waar de VRGZ geen invloed op heeft en niet 
opgevangen kunnen worden binnen de reguliere indexering;
■ Autonome ontwikkelingen; niet door de VRGZ beïnvloedbare stijgingen die voortkomen uit 
bestaand beleid. Bijvoorbeeld wet- en regelgeving of noodzakelijke uitzettingen in verband met 
toename van het inwoneraantal in de regio.

De stijging van de verzekeringspremies voldoet aan het tweede type uitzetting. De VRGZ sluit voor 
de medewerkers die werkzaam zijn bij de VRGZ diverse soorten verzekeringen af, oa. een 
ongevallenverzekering. Door marktwerking blijkt dat de premies voor verzekeringen ten behoeve van 
vrijwilligers exorbitant stijgen, op onderdelen met meer dan 300 %. Als gevolg van deze 
marktwerking is de VRGZ € 160.000,- meer kwijt aan deze verzekeringen.

De Veiligheidsregio heeft bekeken of het zinvol is om geen verzekeringen af te sluiten en zelf het 
risico te nemen dat zij een geldelijke vergoeding moet betalen. Aangezien het financiële risico echter 
zodanig groot kan zijn is besloten deze optie te laten vervallen.

De onderhoudskosten van de kazernes vallen onder de eerste en derde type uitzetting. Schoon 
werken valt onder de derde type uitzetting. De maatregelen voor Schoon werken vloeien voort uit 
nieuwe wettelijke eisen c.q. nieuwe, leidende, inzichten.

De indexering is toegepast volgens de verhouding loon/materieel 70/30 en gedaan conform CEP 
percentages. De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor 2020 is 2,84% (3,20% loonindex en 
2,00% materiële index). Indien de gerealiseerde indexering afwijkt, wordt deze via nacalculatie 
verrekend. Dit gebeurt over jaart-2 en vanaf 2019

Resumerend Ad 1 en Ad 2.
Met inachtneming van het vorenstaande wordt aan gemeenten voorgesteld:
1.A.Voor2019 een incidentele verhoging van de (totale) bijdrage van gemeenten van € 900.000,- ter 
dekking van het incidenteel correctief onderhoud aan kazernes
1. B.Vanaf 2019 een structurele verhoging van de (totale regionale) bijdrage van gemeenten ter 
dekking van het structureel planmatig en correctief onderhoud van € 480.000,-.

2. Een structurele verhoging van de financiële bijdrage van de gemeente vanaf 2020 met een bedrag 
van € 313.289,- ter dekking van het "Schoon werken” bij de brandweer

3. Een structurele verhoging van de financiële bijdrage van de gemeente van € 160.000,- ter dekking 
van de verzekeringskosten voor personele verzekeringen

4. Een structurele verhoging van de financiële bijdrage van de gemeente van € 1.087.119,- als 
gevolg van de verhoogde indexering

Zienswijze van uw gemeente
Onder verwijzing naar artikel 34 tweede lid van voornoemde gemeenschappelijke regeling verzoeken 
wij u om binnen twee maanden na ontvangst van het voorstel met betrekking tot de 
begrotingswijziging en de concept-begroting, echter uiterlijk vóór 27 mei 2019, uw zienswijze over de 
wijziging en de jaarstukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid.

Wij zien uw reactie graag tegemoet.
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