
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 6.3 
 
 Doetinchem, 20 mei 2020 
 
 
Financiële stukken Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2020 
 
 
Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland (VNOG). 
2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021-2024 VNOG. 
3. Bij de VNOG een zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2021-2024 

a. in te stemmen met de concept-programmabegroting 2021-2024; 
b. de financiële consequenties als gevolg van het COVID-19 in de definitieve 

programmabegroting 2021-2024 inzichtelijk te maken. 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief. 
 
Context 
1. Voorlopige Jaarstukken 2019 - 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. 
De definitieve jaarstukken 2019 worden na het verwerken van eventuele nog volgende 
opmerkingen van de accountant opgemaakt. Tijdens haar vergadering op 25 juni 2020 is het AB 
van de VNOG voornemens de jaarstukken 2019 te behandelen en vast te stellen. 
 
2. Kaderbrief 2021-2024 - ter kennisname - 
Op 12 december 2019 heeft het AB de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 
2021-2024 vastgelegd in een korte technische Kaderbrief. Besloten is om deze Kaderbrief te 
gebruiken als startpunt voor het opstellen van de conceptprogrammabegroting 2021-2024. 
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de VNOG uiterlijk 15 april 2020 een door 
haar algemeen bestuur vastgestelde kadernota hebben. Verder heeft het DB van de VNOG de 
informatieplicht om de raden van de deelnemende gemeenten vóór 15 april de kaderbrief ter 
kennisname aan te bieden. 
Naast de Kaderbrief vormt de Toekomstvisie een belangrijke basis voor de begroting. 
 
3. Conceptprogrammabegroting 2021-2024 - ter zienswijze - 
Op 15 januari 2020 heeft het AB de Toekomstvisie VNOG, inclusief bijbehorende Opdrachten, 
vastgesteld. In de maanden daarvoor zijn de burgemeesters in de gelegenheid gesteld om de 
concept-Toekomstvisie te bespreken met hun raad. De vastgestelde Toekomstvisie is op 
16 januari via de colleges aan de raden aangeboden. De Toekomstvisie is verwerkt in de concept-
programmabegroting. De conceptprogrammabegroting beschrijft de doelen, activiteiten en de 
budgetten van de VNOG voor 2021 en geeft op hoofdlijnen een financiële doorkijk voor de 
periode tot 2024. In de conceptprogrammabegroting zijn de gemeentelijke bijdragen verwerkt 
conform de uitgangspunten zoals opgenomen in de kaderbrief 2021-2024. 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. 
 
Het AB van de VNOG is voornemens tijdens haar vergadering op 25 juni 2020 de concept-
programmabegroting 2021-2024 vast te stellen. Hieraan voorafgaand kunnen de 
gemeenteraden van de VNOG vóór uiterlijk 22 juni 2020 hun zienswijze over de begroting 
kenbaar maken. De zienswijze wordt bij de besluitvorming betrokken. 
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Beoogd effect 
Gebruikmaken van de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze op de concept-
programmabegroting 2021-2024. 
 
Argumenten 
Voorlopige Jaarstukken 2019 
1.1. De begroting is in 2019 gerepareerd 
Het jaar 2019 was een belangrijk jaar in het herstel van de VNOG na de financieel negatieve 
uitkomst van het jaar 2018. Mede op basis van diverse onderzoeken, waaronder dat van de 
gemeentelijke commissie Van der Jagt/Van Arkel, werd er een reparatie toegepast op de 
begroting 2019. Op 27 juni 2019 is de begroting financieel gerepareerd doordat het AB VNOG 
€ 4,5 miljoen extra beschikbaar heeft gesteld. 
1.2. Er is in 2019 minder uitgegeven 
In het jaar 2019 is € 4.202.654 (€ 3.700.000 reëel resultaat) minder uitgegeven dan begroot. 
De lagere uitgaven zijn niet ten koste gegaan van de operationele uitvoering en de veiligheid. 
Er hebben zich in 2019 geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post onvoorzien hoefde 
niet te worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote schades die tot 
uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post verzekeringen). Tevens is zeer 
terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures; in 2019 waren er gemiddeld 
11,5 vacatures méér dan in 2018 (Meldkamer Oost-Nederland). Daarnaast is een sterk 
terughoudend beleid gevoerd en zijn uitgaven met een effect op de middellange termijn 
uitgesteld. Daarnaast zijn verscherpte kaders ingevoerd en strikt gehandhaafd, onder andere 
ten aanzien van het vrijwilligersbudget. Een gevolg van deze terughoudendheid en uitstel is wel 
dat bepaalde (ontwikkelingen) ambities voor 2019 niet konden worden behaald. 
1.3. De Tweede Financiële Verkenning 2019 voorspelde een lager overschot 
In de Tweede Financiële Verkenning 2019 (opgemaakt in juli/augustus 2019) is een lager 
overschot voorspeld dan de genoemde € 3.700.000. De prognose van het overschot viel 
€ 2.000.000 lager uit. 
1.4. Niet bestede middelen binnen de VNOG houden 
Uitstel van uitgaven is geen afstel. Na de pas-op-de-plaats in 2019, die ook financieel zichtbaar 
werd, volgen overtuigende stappen om de Toekomstvisie te realiseren. Om deze beweging 
de komende jaren vaart te geven, wordt het algemeen bestuur voorgesteld om de niet bestede 
middelen uit 2019 binnen de VNOG te houden - en hiermee een meerjarig incidentele impuls 
(organisatieontwikkeling, loopbaanbeleid, transitie Omgevingswet, informatiegestuurd werken, 
technologische innovatie) te dekken, zónder dat dit leidt tot een verdere stijging van de 
gemeentelijke bijdrage. Daarnaast kan met deze eenmalige middelen de overgang naar een set 
van geharmoniseerde en vereenvoudigde (rechtspositionele) regelingen geaccommodeerd 
worden. 
1.5. De voorlopige jaarstukken kunnen nog wijzigen 
De jaarstukken 2019 zijn nog voorlopig omdat mogelijke opmerkingen van de accountant nog 
kunnen leiden tot aanpassingen. 
 
Kaderbrief 2021-2024 
2.1. De toekomstvisie is verwerkt in de begroting 
Deze Kaderbrief is de financieel-technische basis voor het opstellen van de begroting 2021-2024 
van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). In die begroting zijn ook de 
Toekomstvisie en opdrachten verwerkt die 15 januari 2020 door het AB definitief zijn 
vastgesteld. 
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2.2. De ramingsgrondslagen zijn herijkt 
De gemeentelijke commissie (commissie Van der Jagt/Van Arkel) heeft een analyse uitgevoerd op 
de ramingsgrondslagen zoals gehanteerd bij het tot stand brengen van de kadernota’s. 
Ter verbetering hiervan heeft de commissie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. 
De ramingsgrondslagen zoals in de kaderbrief zijn aangegeven, zijn conform de aanbevelingen 
van de commissie Van der Jagt/Van Arkel herijkt en doorgenomen met (een klankbordgroep uit) 
het Financieel Ambtenaren Overleg. 
 
Conceptprogrammabegroting 2021-2024 
3.1. De eerste conceptprogrammabegroting op basis van de Toekomstvisie 
De conceptprogrammabegroting beschrijft, aan de hand van de uitgangspunten genoemd in de 
kaderbrief, de budgetten van de VNOG voor 2021 en geeft op hoofdlijnen een financiële 
doorkijk naar de periode tot 2024. Naast de gevolgde uitgangspunten genoemd in de kaderbrief 
is dit de eerste begroting op basis van de Toekomstvisie en de bijbehorende Opdrachten die 
door het AB op 15 januari 2020 zijn vastgesteld. De uitvoering van de opdrachten is al in 2020 
gestart. De Toekomstvisie zal in 2026 zijn afgerond. 
3.2. De actualisatie van het verdeelmodel is in de begroting verwerkt 
In de programmabegroting is de actualisatie van het verdeelmodel verwerkt. De financiële 
bijdrage van de gemeenten is gebaseerd op het financieel verdeelmodel dat is vastgelegd in de 
gemeenschappelijke regeling VNOG. In de regeling is bepaald dat het verdeelmodel eens per 
vier jaar wordt geactualiseerd, in 2021 voor het eerst. De waarden uit de laatste september-
circulaire (in dit geval september 2019) zijn gebruikt om de bijdrage te actualiseren, waarbij ook 
de correcties zijn verwerkt, zoals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Het effect voor 
de gemeente Doetinchem komt na actualisatie uit op een voordeel van circa € 52.000. 
3.3. De gemeentelijke bijdrage voor 2021 gaat omhoog 
De gemeentelijke bijdrage aan de VNOG stijgt alleen als gevolg van de loon- en prijsindexering. 
De bijdragen worden bij de gemeenten in rekening gebracht conform de percentages van het 
verdeelmodel 2021. De wijze van loon- en prijscompensatie sluit aan bij het advies van de 
commissie Van der Jagt/Van Arkel, waarmee is ingestemd. Het percentage voor loon- en 
prijscompensatie komt uit op circa 2,8%. Doetinchem wordt door het gemeentefonds voor het 
uitkeringsjaar 2021 gecompenseerd met 1,7% (loon-/prijsontwikkeling BBP). Het effect voor 
Doetinchem is hiermee circa € 34.000 nadelig. De totale bijdrage van Doetinchem aan de VNOG 
voor 2021 komt hiermee op € 3.140.000. 
 
Zienswijze per brief aan de VNOG kenbaar maken 
4.  Wij stellen voor om de volgende zienswijze aan de VNOG kenbaar te maken 
De VNOG vragen of zij ook financiële consequenties zien voor de begroting 2021 als gevolg van 
het COVID-19. De VNOG verzoeken hier op in te gaan in de definitieve programmabegroting 
2021-2024. 
 
Kanttekeningen 
Voorlopige Jaarstukken 2019 
1.4. Niet bestede middelen binnen de VNOG houden 
Gelet op de risico’s bij de gemaakte keuzes in de Toekomstvisie lijkt het verstandig om het 
overschot te bestemmen voor de taken voortvloeiend uit de toekomstvisie c.q. toe te voegen aan 
de reserve van de VNOG. Dit ook bezien in het licht van de mogelijke gevolgen voor de 
veiligheidsregio naar aanleiding van het COVID-19. 
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Conceptprogrammabegroting 2021-2024 
3.1. De eerste conceptprogrammabegroting op basis van de Toekomstvisie 
De conceptprogrammabegroting bestaat alleen uit de begroting 2021. Een prognose met 
betrekking tot de financiële consequenties als gevolg van het COVID-19 zijn niet in de begroting 
opgenomen. 
 
Financiën 
Voorlopige Jaarstukken 2019 
1.2.  Er is in 2019 minder uitgegeven 
Uit de voorlopige jaarstukken blijkt een positief resultaat over 2019 van € 4.202.654. 

Voorlopig resultaat per programma 2019 Resultaat 

1. Risicobeheersing 609.145 

2. Incidentbestrijding 387.766 

3. Brandweerondersteuning 931.757 

4. Crisisbeheersing 148.089 

5. GHOR 184.414 

6. MON 80.356 

7. Bedrijfsvoering 641.647 

8. Directie, Control en Staf 612.050 

9. Algemene Dekkingsmiddelen 607.428 

10. Kazernes in eigendom, etc. 0 

Totaal 4.202.654 

 
1.4. Niet bestede middelen binnen de VNOG houden 

Analyse overschot per onderdeel Resultaat 

Salaris 2.300.000 

Inhuur -400.000 

Vrijwilligers 400.000 

Exploitatie 1.900.000 

Totaal 4.200.000 

 
Voorgestelde besteding van de niet bestede middelen 

Onderdeel Resultaat  

Versterking buffervermogen 2.100.000 5% advies commissie Van 
Arkel 

Organisatieontwikkeling 540.000 AB-besluit 12 december 2019 

Flankerende kosten 360.000 Aanschaf reader materiaal 

COVID-19 p.m.  

Risico’s 1.000.000 o.a. demarcatie & huisvesting 

Overig 200.000 o.a. harmoniseren regelingen 

Totaal 4.202.654  

 
3.  Conceptprogrammabegroting 2021-2024 
 
3.2. De actualisatie van het verdeelmodel is in de begroting verwerkt 
De totale begroting van de VNOG voor 2021 

Begroting 2020 46.144.000 

Gevolgen cao-2019 155.000 

Loon- en prijscompensatie 2021 1.286.000 

Begroting 2021 47.585.000 
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In de begroting is de actualisatie van het verdeelmodel volgens de onderstaande tabel verwerkt.  

Gemeente % 2020 % 2121 

Doetinchem 6,71 3.093.879 6,60 3.140.000 

 
Vervolg 
Voorlopige jaarstukken 2019 
Op 4 juni 2020 worden de definitieve jaarstukken behandeld door het DB, inclusief 
accountantsverklaring en bestemmingsvoorstel. Het AB stelt de definitieve jaarstukken op 
25 juni 2020 vast. Het AB neemt dan ook een definitief besluit over de bestemming van het 
positief resultaat. 
 
Conceptprogrammabegroting 2021-2024 en de betrokkenheid van de gemeenteraden 
De conceptprogrammabegroting ligt nu voor een formele zienswijze voor. De binnengekomen 
zienswijzen van de raden zullen aan het DB worden voorgelegd, alwaar bezien zal worden of 
bijstelling op grond van de zienswijzen nodig is. De uiteindelijke verdeling van middelen is een 
bevoegdheid van het AB. Tijdens haar vergadering op 25 juni 2020 is het AB van de VNOG 
voornemens de programmabegroting 2021-2024 vast te stellen. Hierna wordt de vastgestelde 
programmabegroting vóór 1 augustus 2020 verzonden naar de provincie Gelderland ter 
goedkeuring. 
 
Beleidsplan 2021-2024 
De VNOG is wettelijk verplicht een keer per vier jaar een regionaal risicoprofiel en een 
beleidsplan op te stellen. Het huidige beleidsplan loopt 31 december 2020 af. Het beleidsplan 
vormt het strategische beleidskader voor de VNOG en beschrijft de koers voor de komende vier 
jaar. Er is een conceptbeleidsplan 2021-2024 opgesteld. De Toekomstvisie vormt mede de basis 
voor het nieuwe beleidsplan, net zoals de Toekomstvisie ook de basis is van de concept-
programmabegroting 2021-2024. De conceptbegroting 2021 is toereikend voor het uitvoeren 
van de jaarschijf van de ambities uit het conceptbeleidsplan. Het conceptbeleidsplan moet eerst 
behandeld worden in het AB. Daarna wordt, conform wettelijke bepalingen, aan elke 
burgemeester gevraagd met de raad in overleg te gaan over het conceptbeleidsplan. Daarvoor is 
een paar maanden nodig. Idealiter zou het beleidsplan in april deze procedure ingaan, maar de 
coronacrisis bemoeilijkt dit. Er moet nog bepaald worden hoe aan deze procedure vorm kan 
worden gegeven. Zodra meer bekend is, zullen wij u informeren. 
 
Bijlagen 
1. Jaarrekening 2019 VNOG (ter kennisname) 
2. Kaderbrief 2021 - 2024 VNOG (ter kennisname)  
3. Programmabegroting 2021 - 2024 VNOG (ter zienswijze) 
4. Conceptbrief zienswijze aan VNOG 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 

 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over het financiële stukken 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 2020; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Noord- en Oost-

Gelderland (VNOG). 
2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021-2024 VNOG. 
3. Bij de VNOG een zienswijze in te dienen op de concept-programmabegroting 2021-2024 

a. in te stemmen met de concept-programmabegroting 2021-2024; 
b. de financiële consequenties als gevolg van het COVID-19 in de definitieve 

programmabegroting 2021-2024 inzichtelijk te maken. 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig de conceptbrief. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


