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Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland  
 
Postbus 234 
 
7300 AE  APELDOORN  

Geacht bestuur, 
 

 
Op 15 december 2017 heeft u ons de concept-kadernota 2019 - 2022 toegezonden.  
In deze concept-kadernota zijn de uitgangspunten van de begroting 2019 opgenomen. 
 
De begroting 2019 wordt in april formeel aan de raad ter consultatie voorgelegd.  
Voorafgaand aan deze formele consultatie stelt u ons in de gelegenheid te reageren op de 
genoemde uitgangspunten voor de begroting 2019 zoals opgenomen in de kadernota.  
 
Wat is onze reactie? 
 
1. De adviezen van het financieel ambtenarenoverleg dienen als uitgangspunt te worden 

genomen bij het opstellen van de begroting 2019. Deze adviezen zijn; 

 Prioriteer waar mogelijk in de voor het najaar van 2018 aangekondigde integrale 
afweging over de geschetste beleidsontwikkelingen en de daarmee gepaard 
gaande kosten; 

 Bezie, aansluitend op de inspanningen die daartoe in de Tweede Financiële 
Verkenning zijn gedaan, de mogelijkheden tot kostenbesparingen. Dit kan deel 
uitmaken van de evaluatie van de Jaarrekening 2017; 

 Faseer. Omdat in het najaar van 2018 de afwegingen over de gemeentelijke 
begrotingen al zijn afgerond, verdient het aanbeveling dat eventuele verhogingen 
van de gemeentelijke bijdragen pas ingaan in 2020; 

 In 2018 is alleen incidentele ruimte voor de geschetste ontwikkelingen aanwezig 
(uit het positief saldo van de Jaarrekening 2017). Deze incidentele ruimte kan niet 
structureel worden aangewend. Neem daarom geen onomkeerbare, structurele 
besluiten vóórdat besluitvorming heeft plaatsgevonden over bovengenoemde 
wijziging van de begroting 2019. 
 

2. Wij verzoeken de VNOG de Achterhoekse indexatie op basis van het Bruto Binnenlands 
Product aan te houden. De door de VNOG toegepaste loon- en prijsindexatie wijkt af 
van de door de Achterhoekse gemeenten gehanteerde indexatie. De Achterhoekse 
gemeenten passen één loon- en prijsindexatie toe voor alle gemeenschappelijke 
regelingen. Deze indexatie is op basis van het Bruto Binnenlands Product (BBP)  
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
 
Hoogachtend,  
namens de gemeenteraad, 
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 
 
 
 


