
Bijlage 1 Aanvullende argumenten beslispunten 
 
 
Voorlopige Jaarstukken 2018 - ter kennisname - 
1.2.  Redenen tot het negatief resultaat waren niet beïnvloedbaar  
Reden tot dit negatief resultaat zijn in hoofdlijnen veroorzaakt door niet beïnvloedbare 
factoren, zoals cao-ontwikkelingen en werkgeverslasten. Daarnaast zijn extra kosten 
gemaakt voor externe inhuur en zijn extra uitgaven gedaan door de achterstand in 
opleidingen weg te werken. Ook hebben diverse grote incidenten en langdurige droogte 
tot extra uitgaven geleid.  
1.3.  Begroting heeft geen ruimte 
De VNOG geeft aan dat de begroting inmiddels zo strak is ingericht dat er geen ruimte is 
om onvoorziene, niet uit te stellen en/of niet beïnvloedbare zaken op te kunnen vangen. 
1.4. Er is geen dekking van het nadeel 
De voorlopige jaarstukken bevatten geen voorstel tot dekking van het nadeel. Het AB kan 
mogelijk besluiten om met de bedrijfsvoering reserve in een gedeeltelijke dekking van het 
tekort te voorzien. De 22 gemeenten worden geacht het negatieve jaarresultaat te 
dragen.   
1.5. Het negatieve resultaat is doorgerekend 
De inzichten uit de voorlopige jaarstukken 2018 zijn doorgerekend in de concept 
begrotings-wijziging 2019 en de concept Kadernota 2020-2023.  
1.6.  De voorlopige jaarstukken kunnen nog wijzigen 
De jaarstukken 2018 zijn nog voorlopig omdat mogelijke opmerkingen van de accountant 
nog kunnen leiden tot aanpassingen.  
 
Kadernota 2020-2023 - ter kennisname - 
2.1. Er is een analyse uitgevoerd 
Een gemeentelijke commissie (Commissie Van der Jagt - Van Arkel) heeft een analyse 
uitgevoerd naar de huidig dienstverleningsniveau en binnen de huidige organisatie-
inrichting. De commissie constateert tekorten op een aantal belangrijke onderdelen, 
schetst de oorzaken en komt met suggesties hoe tekorten kunnen worden opgeheven. Op 
basis van deze aanbevelingen bevat de voorliggende kadernota voorstellen om 
knelpunten te repareren.  
2.2.  Er moeten beleidskeuzes worden gemaakt 
De kadernota 2020 bevat géén voorstellen voor nieuw beleid; wel zijn beleidskeuzes 
opgenomen voor gewenste structurele reparaties. De kadernota 2020 past in een groter 
traject van visievorming en heroriëntering die de VNOG nu doorloopt. Het AB zal 
fundamentele keuzes worden voorgelegd over de richting en ambities voor de organisatie 
in de opvolgende jaren. Gemaakte keuzes zullen een plek vinden in de kadernota 2021 en 
verder. 
2.3. Er is een financiële correctie uit het clusterverleden opgenomen 
In deze kadernota zijn enkele correcties uit het clusterverleden verwerkt. Bij de overgang 
van de clusters naar de nieuwe VNOG is in de begrotingstechnische verwerking een aantal 
(financiële) onzuiverheden geïdentificeerd die gecorrigeerd moeten worden. Hierop van 
toepassing is het beheer van de bluswatervoorziening voor/in de gemeente Doetinchem. 
Tot nu werden deze werkzaamheden via de inwonerbijdrage met de VNOG verrekkend. 
Omdat dit voor Doetinchem specifieke werkzaamheden zijn wordt dit met ingang van 
2020 separaat door de VNOG gefactureerd.  
2.4.  Verhoging exploitatielasten van de brandweerkazerne Doetinchem 
De exploitatielasten van de brandweerkazerne Doetinchem vallen vanaf 2018 structureel 
€ 36.000 hoger uit, met name als gevolg van de hogere energiekosten en 
onderhoudskosten. 
 
  



Concept begrotingswijziging 2019 - ter zienswijze - 
3.2. Het is noodzakelijk dat de VNOG haar wettelijke taken kan blijven uitvoeren 
Het doel hiervan is dat de VNOG haar taken kan blijven uitvoeren en een negatief 
jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. De reparatie richt zich op die onderwerpen die 
cruciaal zijn voor de primaire, wettelijke taken van de veiligheidsregio en haar 
maatschappelijke opgave. 
3.2. Er moeten beleidskeuzes worden gemaakt 
De begrotingswijziging 2019 past in een groter traject van visievorming en heroriëntering 
die de VNOG nu doorloopt. Het AB zal fundamentele keuzes worden voorgelegd over de 
richting en ambities voor de organisatie in de opvolgende jaren. Op basis van die keuzes 
wordt de begroting waar nodig bijgesteld.  
3.4. Het is mogelijk dat nog dit jaar begrotingswijzigingen worden voorgelegd 
Het is mogelijk dat er gedurende 2019 tussentijds al begrotingswijzigingen voorliggen, 
zodat passend in de lopende visievorming al zaken kunnen worden bijgesteld. Voorts is 
aan de directie gevraagd om elke uitgave nadrukkelijk tegen het licht te houden.  
 
Concept programmabegroting 2020-2023 - ter zienswijze -  
4.2. Er moeten beleidskeuzes worden gemaakt 
De concept programmabegroting 2020 past in een groter traject van visievorming en 
heroriëntering die de VNOG nu doorloopt. Het AB zal fundamentele keuzes worden 
voorgelegd over de richting en ambities voor de organisatie in de opvolgende jaren. Op 
basis van die keuzes wordt de programmabegroting waar nodig bijgesteld.  
4.3. Het is mogelijk dat dit jaar begrotingswijzigingen worden voorgelegd 
Het is mogelijk dat er gedurende 2019 tussentijds al begrotingswijzigingen voorliggen, 
zodat passend in de lopende visievorming al zaken kunnen worden bijgesteld. Voorts is 
aan de directie gevraagd om elke uitgave nadrukkelijk tegen het licht te houden.  
 
 


