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Geacht college, 

Hierbij bieden wij u de concept kadernota 2016-2020 van de Veiligheidsregio Noord
en Oost-Gelderland VNOG aan. De concept kadernota is in het AB van 16 december j l . 
vastgesteld. 

De kadernota die nu voorligt is anders dan de voorgaande jaren. Normaal gesproken 
zou er een kadernota voor 2017 e.v. voorliggen. Maar de nu voorliggende kadernota 
bestrijkt de periode 2016-2020. Het jaar 2016 is dus toegevoegd, ondanks dat er al 
een vastgestelde begroting 2016 is. De reden hiervoor ligt op twee vlakken. 

De eerste reden is dat de begroting 2016, vanwege de reorganisatie die de VNOG 
momenteel doorloopt (genaamd "VNOG Risicogericht"), vooral slechts een technische 
omzetting is geweest van de oude naar de nieuwe programma-indeling. Deze nieuwe 
programma-indeling sluit aan bij de nieuwe organisatie- en managementstructuur. 
Eventueel nieuw beleid, voortvloeiend uit de kadernota 2016, is wel verwerkt. De 
technische omzetting kan nu concreter worden gemaakt. 

De tweede reden ligt in diverse besluiten en keuzes van het VNOG bestuur. Bij de 
behandeling van de kadernota 2016 en de begroting 2016 is duidelijk geworden dat er 
bij het bestuur behoefte bestaat te komen tot een begroting die recht doet aan de 
omvang van de gemeentelijke bijdrage. Dit heeft zich vertaald in uitgangspunten die 
nu voorliggen in de kadernota en ook starten vanaf 2016. 

De kadernota dient een tweeledig doel. Enerzijds vormen de kaders en de 
uitgangspunten in deze nota de basis voor de (programma)begroting 2017. Anderzijds 
wordt de kadernota gebruikt om het bestuur van de VNOG en de deelnemende 
gemeenten te informeren over de ontwikkelingen in de periode 2016-2020 en de 
mogelijke financiële consequenties hiervan. 

Samen werken 
B R A N D W E E R aan veiligheid. 
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Volgens de wet gemeenschappelijke regeling wordt alleen de begroting voor 
zienswijze aangeboden. Echter de (financiële) beleidsvorming en kaderstelling vindt al 
plaats bij de kadernota. Wij hebben dan ook besloten, mede op verzoek van enkele 
gemeenten, om ook de kadernota ter consultatie aan de gemeenten aan te bieden. De 
verdere behandeling van de concept kadernota 2016-2020 (AB-besluit 16 december 
2015) ziet er als volgt uit: 

Omschri jving: Datum: 
Indiening zienswijze door gemeenten, uiterlijk 22 februari 2016 
Behandeling commissie middelen 10 maart 2016 
Behandeling DB 17 maart 2016 
Behandeling en vaststelling AB 31 maart 2016 

Graag willen wij u verzoeken de kadernota VNOG naar eigen behoefte door te geleiden 
naar de gemeenteraad. 

Hoogachtend, 

r 

cherjon maker r. J 
oorzitter Directeur Publieke Gezondheid/ 

Directeur GHOR 
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