
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.4 
 
 Doetinchem, 31 mei 2017 
 
ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 
 
 
Jaarrekening 2016, kadernota 2018 - 2021 
en begroting 2018 VNOG 
 
 
Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2018 - 2021 VNOG. 
3. De VNOG als zienswijze mee te geven dat mogelijke financiële consequenties van het 

verbetervoorstel, voortvloeiend uit de ‘rapportage optimalisering opkomsttijden brandweer 
Doetinchem’, ontbreken in de begroting 2018. 

4. De VNOG te verzoeken het verbetervoorstel aan ons voor te leggen overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief.  

 
 
Context 
Jaarrekening 2016 - ter kennisname - 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het dagelijks bestuur (DB) van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) de informatieplicht om de raden van de 
deelnemende gemeenten voor 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden.  
 
Kadernota 2018 – 2021 - ter kennisname - 
22 december jl. heeft de VNOG om een reactie gevraagd op de conceptkadernota 2018 - 2021. 
Hierop hebt u op 16 februari jl. ingestemd met de conceptkadernota en de hierin opgenomen 
uitgangspunten voor de begroting 2018. Aansluitend heeft het algemeen bestuur (AB) van de 
VNOG tijdens haar vergadering op 30 maart jl. de kadernota 2018 - 2021 vastgesteld en ter 
kennisname naar de gemeenten verzonden. 
 
Begroting 2018  
De programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 
2018 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot 2021. In de 
programmabegroting zijn de uitgangspunten, de prioriteiten en de gemeentelijke bijdragen 
verwerkt conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2018-2021, 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben de deelnemende gemeenten het recht 
om een zienswijze op de begroting in te dienen binnen een termijn van acht weken.  
 
Tijdens haar vergadering op 29 juni 2017 is het AB van de VNOG voornemens de begroting  
2018 - 2021 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de VNOG vóór 
14 juni 2017 hun zienswijze over de begroting kenbaar maken.  
 
Beoogd effect 
Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de begroting 2018.  
 
Argumenten 
In 2018 wordt in samenwerking met de gemeenten verder gewerkt aan versterking van de 
VNOG. De VNOG is een netwerkorganisatie, gestoeld op actuele informatie en in de 
veranderende samenleving verandert haar rol mee.  
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1.1  De programmabegroting 2018-2021 is beleidsarm  
Een beleidsarme begroting past bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. De basis wordt op 
orde gebracht, daarbij spelen onderwerpen als het dekkingsplan, posten zijn de basis, eenheid in 
verscheidenheid, geoefendheid operationele functionarissen en financiële beheersing. 
De ambitie is om meer inhoud toe te voegen aan de volgende programmabegroting.  
 
1.2  Verkenning naar landelijke ontwikkelingen 
Eind 2017 en doorlopend in 2018 vindt ook een verkenning plaats naar de ontwikkelingen die 
landelijke spelen, zoals de invoering van de omgevingswet, RemBrand en burgerschap in relatie 
tot (brand)veiligheid. Op regionaal niveau wordt bekeken in hoeverre deze landelijke 
ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van het regionale beleid. Deze onderwerpen zullen de 
komende jaren passeren in de vergaderingen van het AB. De eerste bevinden worden zo veel als 
mogelijk vertaald in de programmabegroting 2019-2022. 
  
1.3  Burgerparticipatie, burgerkracht 
Naast het bestrijden van incidenten is het voorkomen en beperken van incidenten en crises van 
steeds grotere betekenis geworden. De VNOG komt daarbij ook steeds meer de betrokken 
inwoner tegen, die zelf in zijn omgeving een rol wil spelen en zelf het initiatief neemt. Dit 
zelforganiserend vermogen van de samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om 
verder te werken aan onze missie.  
 
Kanttekening 
Begroting 2018  
Op 22 maart jl. is Doetinchem geconfronteerd met de ‘rapportage optimalisering opkomsttijden 
brandweer Doetinchem’. Uit deze rapportage blijkt dat er onder andere problemen zijn met de 
opkomsttijden vanuit de brandweerpost Doetinchem. U bent hierover door de directeur 
veiligheidsregio, de heer A. Schoenmaker, op donderdag 20 april jl. nader geïnformeerd. 
Hierbij heeft de heer Schoenmaker aangegeven dat maatregelen om de in het rapport 
geschetste knelpunten aan te pakken naar verwachting kosten met zich mee zullen brengen. 
Op dit moment werkt de VNOG in gezamenlijkheid met het personeel van de brandweerpost 
Doetinchem, aan een verbetervoorstel om te komen tot acceptabele opkomsttijden. Zodra dit 
verbetervoorstel gereed, is zal deze aan het AB van de VNOG worden voorgelegd. Het AB zal 
besluiten over de in het verbetervoorstel geadviseerde maatregelen en de hiermee gemoeide 
kosten.  
Mogelijke financiële consequenties van het verbetervoorstel, voortvloeiend uit de ‘rapportage 
optimalisering opkomsttijden brandweer Doetinchem’, ontbreken in de begroting 2018.  
 
Financiën 
Jaarrekening 2016 
Het voorlopige resultaat is negatief (- € 211.500). Bij de Tweede financiële verkenning 2016 werd 
een positief jaarresultaat verwacht. Op basis hiervan is een incidentele reservering gedaan voor 
het Individueel Keuzebudget (€ 9 ton) en voor intensivering van investeringen (€ 5 ton). Mede 
daardoor is over 2016 toch een negatief jaarresultaat ontstaan. Zodra de definitieve jaarstukken 
kunnen worden opgemaakt, wordt een voorstel geformuleerd over de dekking van het 
resultaat. Het uitgangspunt is dat voor de dekking géén beroep wordt gedaan op de 
gemeenten. 
Op 15 juni a.s. zullen de definitieve jaarstukken worden behandeld door het DB, inclusief 
accountantsverklaring en dekkingsvoorstel. Het AB zal de jaarstukken vervolgens behandelen op 
29 juni a.s. 
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Begroting 2018 
De uitgangspunten, de prioriteiten en het totaal aan gemeentelijke bijdragen zijn vastgesteld bij 
de behandeling van de kadernota 2017-2020 en in de begroting 2018 verwerkt. Voor de hoogte 
van de BDuR-uitkering is de decembercirculaire 2016 van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
gebruikt. 
De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2018 bedraagt € 39.441.143.  
Hiervan valt € 2.744.277 ten laste van de gemeente Doetinchem. 
In de begroting 2018 wordt een prijsindex toegepast van 0,8% en een loonindex van 1%. Dit 
leidt tot een loon- en prijscompensatie van € 323.386. Ten opzichte van de totale bijdrage 2018, 
op basis van de begroting 2017, van € 39.118.000 is dit 0,83%.  
De Achterhoekse gemeenten passen één systeem van nominale compensatie toe voor alle 
gemeenschappelijke regelingen. Op basis van de septembercirculaire 2016 betekent dit voor 
2018 maximaal 0,9% (percentage Bbp uitkeringsjaar 2018). De toegepaste indexering past dus 
binnen het kader van de Achterhoekse systematiek voor nominale compensatie. 
 
Vervolg 
Tijdens haar vergadering op 29 juni aanstaande is het AB van de VNOG voornemens de 
begroting 2018 - 2021 vast te stellen. Hierna wordt de vastgestelde programmabegroting vóór 
1 augustus a.s. verzonden naar de provincie Gelderland ter goedkeuring. 
 
Bijlagen 
Jaarrekening 2016 VNOG (ter kennisname) 
Kadernota 2018 – 2021 VNOG (ter kennisname)  
Programmabegroting 2018 - 2021 VNOG 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarrekening 2016, kadernota  
2018 - 2021 en begroting 2018 VNOG; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2018 - 2021 VNOG. 
3. De VNOG als zienswijze mee te geven dat mogelijke financiële consequenties van het 

verbetervoorstel, voortvloeiend uit de ‘rapportage optimalisering opkomsttijden brandweer 
Doetinchem’, ontbreken in de begroting 2018. 

4. De VNOG te verzoeken het verbetervoorstel aan ons voor te leggen overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief.  

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juni 2017, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


