
 

 

Aan de raad AGENDAPUNT 8.6 

 

Doetinchem, 18 juni 2014  
  

Begroting 2015 Veiligheidsregio 

Noord en Oost Gelderland 

 

  

 

 

ALDUS VASTGESTELD 26 JUNI 2014 

 

 

Voorstel: 

Bij de VNOG als zienswijze indienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit 

te gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de 

kapitaallasten brandweerkazerne). 

 

Inleiding 

Op 17 april jongstleden heeft de Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland (VNOG) de begroting 

2015 aan het college en de gemeenteraad gestuurd. College en raad kunnen volgens de 

gemeenschappelijke regeling van de VNOG en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun 

zienswijze kenbaar maken over deze begroting. Het algemeen bestuur (AB) van de VNOG stelt deze 

vervolgens vast. 

 

Kern 

Het AB van de VNOG heeft opdracht gegeven om via het project MOED (Masterplan 

Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) de brandweerorganisatie gereed te maken 

voor de toekomst. Er zijn inmiddels diverse MOED-voorstellen geformuleerd. De voorstellen 

hebben effect op alle geledingen van de organisatie: van brandweerpost en cluster tot aan de 

gezamenlijke organisatie in Apeldoorn. De taakuitvoering is tegen het licht gehouden, alsook de 

huidige (soms complexe) financieringsstructuur. Met nieuwe inzichten wordt voorgesteld zowel de 

kwaliteit te bevorderen als zaken mogelijk goedkoper en eenvoudiger te maken. De MOED 

voorstellen behandelen wij  separaat in ons college en worden ook aan de raden/raadscommissies 

gepresenteerd. In september maakt het AB definitieve keuzes; dit zou kunnen leiden tot een wijziging 

op de begroting 2015. 

 

Financiën 

De begroting 2015 van het geharmoniseerde deel van de VNOG komt voor Doetinchem neer op 

een bedrag van € 447.000. Hierin is rekening gehouden met een loon- en prijsindexering van 

respectievelijk 1% en 2%. 

De begroting 2015 van de cluster BAW van de VNOG komt voor Doetinchem neer op een bedrag 

van € 2.618.000. Ook hier is rekening gehouden met een indexering. 

De totale indexering bedraagt hiermee € 43.000. Afgelopen jaar zijn in de colleges van de 

Achterhoekse gemeenten besluiten genomen over de compensatie voor nominale ontwikkelingen 

van de bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen (GR). De regeling is een compromis waarover 7 

Achterhoekse gemeenten (colleges) overeenstemming hebben bereikt. Alleen Winterswijk heeft toen 

een ander standpunt ingenomen. Om vast te stellen of de inwonerbijdrage in 2015 mag stijgen of 

moet dalen kijken wij hierbij naar de septembercirculaire van 2013. We kijken naar het laagste 

percentage van het nominale accres en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product.  Op basis 

van deze gegevens vinden wij dat de bijdrage 2015 met 0,94% moet dalen. Dit uitgangspunt geldt 

voor alle gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen. Dat betekent alleen maar dat een 

gemeenschappelijke regeling evenredig meedeelt in bezuinigingen waarmee de deelnemende 



gemeenten van rijkswege worden geconfronteerd. Voor de VNOG betekent dit dat de bijdrage met 

€ 30.000 moet dalen in plaats van zoals nu voorgesteld met € 43.000 stijgen. 
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         Doetinchem, 18 juni 2014 

 

 

Slot 

Wij stellen u voor: 

De VNOG mee te geven om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit te gaan van een verlaging 

van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de kapitaallasten brandweerkazerne). 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over begroting 2015 VNOG; 

 

gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

Bij de VNOG als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2015 uit 

te gaan van een verlaging van de bijdrage met 0,94% (met uitzondering van de 

kapitaallasten brandweerkazerne). 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 26 juni 2014, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 

 


