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Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2018 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2020 - 2023 VNOG. 
3. Als zienswijze op de concept begrotingswijziging 2019 de VNOG aan te geven om met 

bezuinigingsvoorstellen voor 2019 te komen. 
4. Niet in te stemmen met de concept programmabegroting 2020-2023 en de VNOG aan te 

geven uit te gaan van het terugdringen van het financieel tekort. 
5. De VNOG over de zienswijzen te informeren overeenkomstig bijgevoegde concept brief. 
 
Context 
1.  Voorlopige Jaarstukken 2018 - 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 vóór 15 april de voorlopige jaarstukken ter kennisname aan te bieden.  
De voorlopige jaarstukken 2018 laten een negatief resultaat zien. De definitieve jaarstukken 
2018 worden na het verwerken van eventuele nog volgende opmerkingen van de accountant 
opgemaakt. Tijdens haar vergadering op 27 juni 2019 is het AB van de VNOG voornemens de 
jaarstukken 2018 te behandelen en vast te stellen. 
 
2. Kadernota 2020-2023 - ter kennisname - 
Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG heeft tijdens haar vergadering op 28 maart jl. de 
kadernota 2020-2023 vastgesteld. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de 
VNOG uiterlijk 15 april 2019 een door haar algemeen bestuur vastgestelde kadernota hebben. 
Verder heeft het DB van de VNOG de informatieplicht om de raden van de deelnemende 
gemeenten vóór 15 april de kadernota ter kennisname aan te bieden.  
 
3. Concept begrotingswijziging 2019 - ter zienswijze – 
De Tweede Financiële Verkenning van november 2018 gaf een verwacht negatief resultaat voor 
2018 aan. Op basis van dit verwachte negatieve resultaat is voor 2019 een begrotingswijziging 
opgesteld. Met deze begrotingswijziging wordt voor 2019 een reparatieslag (incidenteel) 
uitgevoerd. Het doel hiervan is dat de VNOG haar taken kan blijven uitvoeren en een negatief 
jaarresultaat over 2019 wordt voorkomen. 
Tijdens haar vergadering op 27 juni 2019 is het AB van de VNOG voornemens de 
begrotingswijziging 2019 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van 
de VNOG vóór 6 juni 2019 hun zienswijze over de begrotingswijziging kenbaar maken. 
De begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de gemeentelijke bijdragen, daarom wordt 
deze voor een zienswijze aan de raden voorgelegd. Reparatie is opgenomen in de kadernota 
2020-2023. 
 
4. Concept programmabegroting 2020 - 2023 - ter zienswijze - 
De programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 
2020 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot 2023. In de 
programmabegroting zijn de gemeentelijke bijdragen verwerkt conform de uitgangspunten 
zoals opgenomen in de kadernota 2020-2023. 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 27 juni 2019 is het AB van de 
VNOG voornemens de begroting 2020-2023 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de 
gemeenteraden van de VNOG vóór 6 juni 2019 hun zienswijze over de begroting kenbaar 
maken. 
 
  



Beoogd effect 
Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de concept 
begrotingswijziging 2019 en de concept programmabegroting 2020-2023. 
 
Argumenten 
Voorlopige Jaarstukken 2018 
1.1  Negatief resultaat 2018 aangekondigd met de 2e financiële verkenning 
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een negatief resultaat over 2018 van € 2.854.917. Het 
negatieve resultaat ligt in lijn met de verwachting uit de 2e financiële verkenning 2018.  
1.2. Het negatieve resultaat wordt door de gemeenten gecorrigeerd 
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een negatief resultaat over 2018 van € 2.854.917. 
Dit bedrag wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het 
verdeelmodel 2018. 
Zie voor aanvullende argumentatie de bijlage. 
 
Kadernota 2020-2023 
2.1. Er zijn keuzes en reparaties nodig 
De kadernota 2020-2023 beschrijft de uitgangspunten voor de begroting 2020 en verwachte 
ontwikkelingen voor de komende jaren. Gezien de financiële positie van de VNOG zijn 
reparaties en keuzes nodig om de VNOG voor de lange termijn financieel gezond te maken, 
gezond te houden en de maatschappelijke opgave van de organisatie te kunnen (blijven) 
uitvoeren. Deze Kadernota voorziet hierin. 
Zie voor aanvullende argumentatie de bijlage. 
 
Concept begrotingswijziging 2019  
3.1. Reparatieslag voor de lopende begroting is noodzakelijk 
Voor bepaalde budgetten is de begroting niet meer in overeenstemming met de daadwerkelijke 
(vaak onvermijdelijke) kosten, taken en ambities. Na de reorganisatie in 2016 en de opvolgende 
jaren is geen indexering toegepast en zijn beleidsambities en keuzes zonder dekking uitgevoerd. 
Er zijn voor de lopende begroting reparaties en keuzes nodig om de VNOG nu en in de 
navolgende jaren financieel gezond te houden. 
Op basis van de  aanbevelingen door de commissie Van der Jagt - Van Arkel is er een concept 
begrotingswijziging voor 2019 opgesteld (met een incidenteel effect). Met deze begrotings-
wijziging wordt voor 2019 een incidentele reparatieslag uitgevoerd. 
3.2. De gemeentelijke bijdrage voor 2019 gaat eenmalig omhoog 
De gemeentelijke bijdrage voor 2019 gaat eenmalig met € 4.499.400 omhoog. 
Dit bedrag wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het 
verdeelmodel 2019. 
Zie voor aanvullende argumentatie de bijlage. 
 
Concept programmabegroting 2020-2023 
4.1. De concept programmabegroting heeft financiële consequenties 
De concept programmabegroting beschrijft aan de hand van de kadernota de budgetten van de 
VNOG voor 2020 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot 2024. 
De kadernota heeft een aanzienlijk negatief financieel effect voor de gemeenten. In aanloop 
naar de kadernota is hier uitgebreid aandacht voor geweest. U bent hierover door middel van de 
raadsmededelingen van 15 november en 26 februari jl. en een raadsinformatie-bijeenkomst op 
6 maart jl. geïnformeerd. 
 
4.2  De gemeentelijke bijdrage voor 2020 gaat omhoog 
De vastgestelde Kadernota 2020-2023 is verwerkt in de begroting 2020. De gemeentelijke 
bijdragen voor 2020 gaan omhoog. De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht 
conform de percentages van het verdeelmodel 2020. 
De gemeentelijke bijdrage voor 2020 gaat met € 5.853.000 omhoog. 
Dit bedrag wordt bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het 
verdeelmodel 2020. 
Zie voor aanvullende argumentatie de bijlage.  



Beleidskeuzes 
Naar aanleiding van de financiële situatie zal het AB actief kijken naar besparingen op de korte 
termijn. Daarnaast wordt een duidelijk beeld gegeven van de huidige situatie in de vorm van 
een nulmeting. Hierbij wordt inzicht gegeven in de huidige maatschappelijke opgaven met 
bijhorende taken (het dienstverleningsniveau), formatie en kosten. Dit inzicht wordt aangevuld 
met een externe toets op het huidige dienstverleningsniveau en een benchmark van 
bedrijfsvoerings- en overheadfuncties. Er wordt inzicht gegeven in drie scenario's: 
1. op basis van het huidige dienstverleningsniveau met huidige taken, formatie en kosten; 
2. minimaal scenario met een dienstverleningsniveau op basis van de verplichte basistaken, dat 

repressief en operationeel verantwoord is met bijbehorende kosten; 
3. scenario('s) met een dienstverleningsniveau dat lokaal of regionaal extra's biedt met 

bijhorende kosten. 
Naast de direct genomen beheersmaatregelen en het actief kijken naar besparingen op korte 
termijn, worden in het tweede kwartaal van 2019 de huidige organisatiestructuur en het 
besturingsmodel door het AB geëvalueerd. Indien nodig volgen voorstellen om aanpassingen te 
doen. 
 
Kanttekeningen 
3. Een zienswijze op de concept begrotingswijziging 2019 aan de VNOG kenbaar maken 
In lijn met de door u afgegeven motie VNOG van 28 maart jl. wordt voorgesteld om de volgende 
zienswijze ten aanzien van de concept begrotingswijziging 2019 aan de VNOG kenbaar te 
maken; 
- bij de uitwerking van de concept begrotingswijziging 2019 in te zetten op het drukken van 

het tekort door bezuinigingen in het lopende jaar; 
- hiertoe met voorstellen tot bezuinigingen te komen. 
Het aanzienlijk tekort bij de VNOG drukt op het budget van de gemeente. De raad wil daarom 
voorafgaan aan de begroting afwegingen kunnen maken, om te voorkomen dat de raad 
achteraf slechts overschrijdingen heeft te sanctioneren. 
 
4. Een zienswijze op de concept programmabegroting 2020 aan de VNOG kenbaar maken 
In lijn met de door u afgegeven motie VNOG van 28 maart jl. wordt voorgesteld om de volgende 
zienswijze ten aanzien van de concept begroting 2020 aan de VNOG kenbaar te maken; 
- niet in te stemmen met de concept begroting 2020; 
- bij de concept begroting 2020 uitgegaan van meerdere scenario’s tot het terugdringen van 

het financieel tekort (inclusief een “nullijn”-scenario), zodat we de tekorten kunnen 
beheersen en keuzes daaromtrent voorgelegd krijgen; 

- nadrukkelijk vragen om de gemeenteraad van Doetinchem proactief te betrekken bij de 
financiële verkenningen en besluitvorming rond de concept begroting 2020. 

Het aanzienlijk tekort bij de VNOG drukt op het budget van de gemeente. De raad wil daarom 
voorafgaan aan de begroting afwegingen kunnen maken, om te voorkomen dat de raad 
achteraf slechts overschrijdingen heeft te sanctioneren. 
 
Financiën 
1.  Voorlopige Jaarstukken 2018 
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een negatief resultaat over 2018 van € 2.854.917. 
Op grond van de percentages van het verdeelmodel 2018 heeft dat de voor Doetinchem met een 
aandeel van 6,96% een nadelig effect van € 199.000. 
Dit wordt verwerkt in de jaarstukken 2018 van de gemeente Doetinchem. 
Voorlopig resultaat per programma 2018 

Programma Resultaat 

1. Risicobeheersing - 67.032 

2. Incidentbestrijding -.830.206 

3. Brandweerondersteuning - 277.487 

4. Crisisbeheersing   60.427 

5. GHOR   100.638 

6. MON - 59.654 

7. Bedrijfsvoering - 647.831 



8. Directie, Control en Staf - 372.120 

9. Algemene Dekkingsmiddelen   738.348 

10. Kazernes in eigendom, etc.              - 

Verwerking eenmalige bijdrage J&V (bestemming) - 500.000 

Totaal -2.854.917 

 
2. Kadernota 2020-2023 
De kosten met betrekking tot het beheer van de bluswatervoorziening zijn uit de kadernota 
verwijderd en wordt separaat aan de gemeente Doetinchem gefactureerd. Het gaat hier om een 
structureel bedrag van € 54.000. 
De exploitatielasten van de brandweerkazerne Doetinchem vallen vanaf 2018 structureel 
€ 36.000 hoger uit, met name als gevolg van de hogere energiekosten en onderhoudskosten. 
 
3. Concept begrotingswijziging 2019 
Volgens de percentages van het verdeelmodel 2019 wordt de bijdrage van de gemeente 
Doetinchem aan de VNOG voor 2019 eenmalig met € 307.000 (6,83%) verhoogd. 
Concept begrotingswijziging 2019 

Reparaties Resultaat 

Personeelsbudget   1.947.000 

Vrijwilligersbudget   980.000 

Exploitatie/onvermijdelijke kosten   1.226.000 

Besparingen/mee inkomsten  -72.000 

2019 dringend gewenst   418.000 

Totaal 4.499.000 

 
4. Concept programmabegroting 2020-2023 
Volgens de percentages van het verdeelmodel 2020 wordt de bijdrage van de gemeente 
Doetinchem aan de VNOG voor 2020 met € 392.687. (6,71%) verhoogd. De totale bijdrage van 
de gemeente Doetinchem aan de VNOG komt daarmee voor 2020 op € 3.013.289. exclusief 
indexering. De verhoging is door de mogelijke financiële effecten ten gevolge van de te maken 
beleidskeuzes door het algemeen bestuur van de VNOG op 18/19 september a.s., pro memorie 
en incidenteel aangemeld voor onze kadernota 2020. 
 
Vervolg 
Besluitvorming 
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 bespreekt het AB de drie scenario's en 
welk dienstverleningsniveau het beste aansluit bij de doelstellingen van de VNOG. In aanvulling 
op deze scenario's wordt tijdens het bestuurlijke overleg in september ook de vraag beantwoord 
hoe 'lean' of efficiënt de bedrijfsvoering, crisisbeheersing en brandweer zijn. In december neemt 
het AB een besluit over het dienstverleningsniveau van de VNOG. Op basis van de keuzes wordt 
de begroting waar nodig bijgesteld na consultatie van de raden.  
Het is mogelijk dat tussentijds het AB van juni 2019 begrotingswijzigingen worden voorgelegd.  
 
Zienswijze 
De binnengekomen zienswijzen van de raden zullen aan het DB (6 juni) en het AB (27 juni) 
worden voorgelegd, alwaar bezien zal worden of bijstelling op grond van de zienswijzen nodig 
is. Tijdens haar vergadering op 27 juni 2019 is het AB van de VNOG voornemens de begrotings-
wijziging 2019 en de programmabegroting 2020-2023 vast te stellen. Hierna wordt de 
vastgestelde programmabegroting vóór 1 augustus a.s. verzonden naar de provincie Gelderland 
ter goedkeuring. 
 
  



Betrokkenheid raad 
Tijdens de beeldvormende raad van 16 mei a.s. worden de stukken verder toegelicht en bestaat 
de mogelijkheid tot het stellen van vragen. De VNOG zal op 17 juni a.s. de gemeenteraden 
gezamenlijk informeren over de tussenresultaten van de genomen maatregelen en besparingen. 
Na de bestuurlijke tweedaagse in september worden in oktober opnieuw drie gezamenlijke 
bijeenkomsten georganiseerd om raden te informeren over de beelden en uitkomsten van de 
bestuurlijke tweedaagse. De raden kunnen dan input geven ten behoeve van de besluitvorming 
in het AB van 12 december. 
 
Bijlagen 
1. Aanvullende argumenten beslispunten 
2. Jaarrekening 2019 VNOG (ter kennisname) 
3. Kadernota 2020 - 2023 VNOG (ter kennisname)  
4. Begrotingswijziging 2019 VNOG (ter zienswijze) 
5. Programmabegroting 2020 - 2023 VNOG (ter zienswijze) 
6. Motie raad van Doetinchem 28 maart 2019 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
B.H.W. Lubbers    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
 
 
  



Bijlage 
 
Aanvullende argumenten ter onderbouwing van de 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.  
 


