
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5.6 
 
 Doetinchem, 23 mei 2018 
 
 
Jaarrekening 2017, kadernota 2019-2022 en 
begroting 2019 VNOG  

 
 
Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2019-2022 VNOG. 
3. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op de 

begroting VNOG 2019-2022. 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. 
 
Context 
Jaarrekening 2017  - 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. 
 
Kadernota 2019-2022  - ter kennisname - 
Op 15 december jl. heeft de VNOG om een reactie gevraagd op de concept-kadernota 2019-2022. 
Hierop hebt u op 22 februari jl. ingestemd met de concept-kadernota en de hierin opgenomen 
uitgangspunten voor de begroting 2019. Aansluitend heeft het algemeen bestuur (AB) van de 
VNOG tijdens haar vergadering op 29 maart jl. de kadernota 2019-2022 ongewijzigd vastgesteld 
en ter kennisname naar de gemeenten verzonden. 
 
Begroting 2019 
De programmabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de budgetten van de VNOG voor 
2019 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de periode tot 2022. In de 
programmabegroting zijn de uitgangspunten, de prioriteiten en de gemeentelijke bijdragen 
verwerkt conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de kadernota 2019-2022. 
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 28 juni 2018 is het AB van de VNOG voornemens de begroting 2019-
2022 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de gemeenteraden van de VNOG vóór 7 juni 
2018 hun zienswijze over de begroting kenbaar maken. 
 
Beoogd effect 
Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de begroting 2019. 
 
Argumenten 
In 2019 wordt in samenwerking met de gemeenten verder gewerkt aan versterking van de VNOG. 
De VNOG is een netwerkorganisatie, gestoeld op actuele informatie en in de veranderende 
samenleving verandert haar rol mee. 
 
De programmabegroting 2019-2022 is beleidsarm 
Een beleidsarme begroting past bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. De basis wordt 
verder op orde gebracht. Daarbij spelen onderwerpen als het dekkingsplan, posten zijn de basis, 
eenheid in verscheidenheid, geoefendheid operationele functionarissen en financiële beheersing. 
De ambitie is om meer inhoud toe te voegen aan de volgende programmabegroting. 
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Verkenning naar landelijke ontwikkelingen 
Eind 2018 en doorlopend in 2019 vindt ook een verkenning plaats naar de ontwikkelingen die 
landelijke spelen, zoals de invoering van de Omgevingswet, RemBrand en burgerschap in relatie 
tot (brand)veiligheid. Op regionaal niveau wordt bekeken in hoeverre deze landelijke 
ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van het regionale beleid. Hiertoe is op regionaal niveau 
een strategische agenda opgesteld. De onderwerpen in deze agenda passeren de komende jaren 
in de vergaderingen van het AB en hebben naar verwachting effect vanaf de kadernota 2020-
2013. 
 
Burgerparticipatie, burgerkracht 
Naast het bestrijden van incidenten is het voorkomen en beperken van incidenten en crises van 
steeds grotere betekenis geworden. De VNOG komt daarbij ook steeds meer de betrokken 
inwoner tegen, die zelf in zijn omgeving een rol wil spelen en zelf het initiatief neemt. 
Dit zelforganiserend vermogen van de samenleving vormt zowel een uitdaging als een kans om 
verder te werken aan onze missie. 
 
Kanttekeningen 
Geen. 
 
Financiën 
Jaarrekening 2017 
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt vooralsnog een positief resultaat over 2017 van € 930.000. 
Dit wordt veroorzaakt door een voordeel op de kapitaallasten van € 590.000, restant intensivering 
investeringen € 110.000, verzekeringen € 125.000 en overige afwijkingen per saldo € 105.000 
voordelig. In de Tweede Financiële Verkenning 2017 zijn bestemmingen opgenomen tot een 
bedrag van € 342.000. Het resultaat na bestemming bedraagt daarmee € 588.000. 
Het is wenselijk om dit resultaat te reserveren om toekomstige uitgaven te dekken, zonder de 
inwonerbijdrage te verhogen. 
Op 7 juni a.s. worden de definitieve jaarstukken door het DB behandeld. Vervolgens zal het AB de 
jaarstukken behandelen op 28 juni a.s. 
 
Begroting 2019-2022 
Afgezien van de toepassing van een indexering blijft de begroting 2019 op het peil van de 
begroting 2017-2018. De nu voorliggende begroting heeft, afgezien van een toe te passen loon- 
en prijsindex, geen gevolgen voor het totaal van de gemeentelijke bijdragen. 
Bij de berekening van de bijdragen van de gemeenten voor 2019 is rekening gehouden met het 
besluit van het algemeen bestuur van 30 juni 2016, waarbij de ingroei van het verdeelmodel op 
vijf jaar is vastgesteld. Voor 2020 vindt conform de gemeenschappelijke regeling een herijking van 
de verdeelsleutel plaats. Hiermee is nog geen rekening gehouden. 
De totale gemeentelijke bijdrage aan de VNOG voor 2019 bedraagt € 40.291.143. 
Hiervan valt € 2.753.306 ten laste van de gemeente Doetinchem. 
 
Vervolg 
Tijdens haar vergadering op 28 juni aanstaande is het AB van de VNOG voornemens de begroting 
2019-2022 vast te stellen. Hierna wordt de vastgestelde programmabegroting vóór 1 augustus a.s. 
verzonden naar de provincie Gelderland ter goedkeuring. 
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Bijlagen 
Bijlage 1 - Jaarrekening 2017 VNOG (ter kennisname) 
Bijlage 2 - Kadernota 2019 - 2022 VNOG (ter kennisname)  
Bijlage 3 - Programmabegroting 2019 - 2022 VNOG 
Bijlage 4 - Conceptbrief zienswijze begroting 2019 VNOG 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper      mr. M. Boumans MBA MPM 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarrekening 2017, kadernota 2019-
2022 en begroting 2019 VNOG; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 VNOG. 
2. Kennis te nemen van de kadernota 2019-2022 VNOG. 
3. De VNOG aan te geven geen aanleiding te zien tot het indienen van een zienswijze op de 

begroting VNOG 2019-2022. 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 31 mei 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


