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Geachte collega, 

Op 18 januari 2016 heeft de gemeenteraad van Lochem unaniem een motie aangenomen inzake het 
voorstel van de VNOG om vanaf 2017 een nieuwe verdeelsystematiek toe te passen voor de 
gemeentelijke bijdragen. Vooruit lopend op de themabijeenkomst van het Algemeen Bestuur (AB) 
van de VNOG op 12 februari 2016 stuur ik u de motie ter informatie. 

De motie geeft een handreiking om nader tot elkaar te komen in het proces dat wij met elkaar 
doorlopen op weg naar een sterke en slagkrachtige VNOG. Graag geef ik u een nadere toelichting. 

Bijdragen harmoniseren in 5 jaar in plaats van in 2 jaar 
Het door de VNOG voorgestane verdeelmodel, verdeling op basis van het gemeentefonds (onderdeel 
Brandweer en rampenbestrijding, cluster Openbare orde en veiligheid ), betekent dat een aantal 
gemeenten, waaronder Lochem, een hogere bijdrage gaat betalen en een aantal gemeenten een 
lagere bijdrage. De VNOG stelt voor deze verschillen in twee jaar in te lopen dan wel op te heffen. De 
gemeenteraad van Lochem is van mening dat een meer geleidelijke harmonisatie over een periode 
van 5 jaar de voorkeur heeft. Dit mede gezien het feit dat gemeenten zelf ook nog aanzienlijke 
kosten hebben op het gebied van brandweerzorg en crisisbeheersing. Door de harmonisatietermijn 
op te rekken zijn wij als gemeenten meer in staat om de financiële consequenties te verwerken en op 
te vangen in onze meerjarenbegrotingen. 

Stemverhoudingen aanpassen aan de risicogerichte bijdragen 
Een ander punt van aandacht is dat stemverhoudingen binnen de VNOG tot op heden zijn gebaseerd 
op het aantal inwoners, gelijk de gemeentelijk bijdragen. Indien wordt ingestemd met het 
verdeelmodel op basis van het gemeentefonds (ofwel risico gericht) is het logisch en verdedigbaar 
om ook de stemverdeling daarop aan te passen. Het voorstel is, indien het verdeelmodel op basis 
van een risicogerichte bijdrage wordt aangenomen, het DB op te dragen om bij het voorleggen van 
een gewijzigde GR (als gevolg van het verdeelmodel en de wetteli jk verplichte aanpassingen) ook 
met een voorstel te komen tot aanpassing van de stemverdeling die recht doet aan de risicogerichte 
bijdrage per gemeente. 
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Bezuinigingen 
Het derde punt is dat de VNOG bezuinigingen heeft gerealiseerd maar de opbrengst hiervan heeft 
aangewend voor de reorganisatieaanpassingen als gevolg van het project MOED. Eveneens is 
daarvoor geput uit de algemene reserve met als gevolg dat er geen reserves meer zijn. Als AB 
hebben wi j het DB van de VNOG opgedragen te komen tot een structurele bezuiniging van C 2 , 1 
miljoen in 2020. Het is in het belang van ons als deelnemers, maar ook in het belang van de VNOG, 
als een nieuwe, realistische bezuinigingsdoelstelling kan worden afgesproken welke ook rekening 
houdt met de beperkte financiële armslag van gemeenten. Het DB zou daartoe van ons in de 
vergadering van 12 februari 2016 opdracht kunnen krijgen. 

Wij ontmoeten elkaar 12 februari a.s., maar mocht u eerder met mij van gedachten willen wisselen 
over het standpunt van de gemeente Lochem en de motie van de gemeenteraad d.d. 18 januari 2015 
dan kan dat alti jd. 

Met collegiale groet, 

Sebastiaan van t Erve Sebastiaan van ' t Erve 
burgemeester 

Bijlage: Motie vreemd aan de orde: verdeelsleutel VNOG, unaniem aangenomen tijdens 
de raadsvergadering van 18 januari 2016 

Afschrift aan: VNOG 
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Nr. 14 
Unaniem aangenomen 

Motie vreemd aan de orde: Verdeelsleutel VNOG 

De gemeenteraad van de gemeente Lochem in haar vergadering bijeen op 18 januari 
2016; 

Overwegende dat: 

» De VNOG een nieuwe verdeelmodel voor de bijdragen van gemeenten wil 
vaststellen en dit nieuwe model vanaf 2017 moet ingaan; 

« Het nieuwe verdeelmodel een substantiële verhoging voor de bijdrage van Lochem 
betekent; 

« De VNOG voorstelt de gevolgen voor gemeenten (stijging of daling) te faseren in 
twee jaar; 

« De stemverhoudingen in het AB van de VNOG zijn gebaseerd op 
inwoneraantallen; 

» Er naast de VNOG bijdrage ook nog gemeentelijke kosten zijn voor het beheer en 
onderhoud van kazernes, brandkranen, openbare orde en veiligheid, crisisbeheer 
en rampenbestrijding; 

Draagt het college op: 

De kloof tussen voordeel- en nadeelgemeenten van het nieuwe verdeelmodel zoveel 
mogelijk te dichten door alle deelnemende gemeenten voor te stellen: 

1. De overgangstermijn van 2 naar 5 jaar uit te breiden; 
2. De stemverhouding in lijn te brengen met de gemeenteli jke, risico-gerichte 

bijdragen; 
3. De financiële nadelen voor gemeenten zoveel als mogelijk te beperken door 

een nieuwe, realistische bezuinigingsdoelstelling af te spreken. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fracties D66, GB en CDA 


