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Samenvatting
Op 26 maart is de begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019 van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid
ontvangen . Voorgesteld wordt in te stemmen met de begroting 2016 en kennis te nemen van de
meerjarenraming 2017-2019 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.
Besluit om
1. Kennis te nemen van de Begroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019.
2. In te stemmen met de concept zienswijze.
Inleiding
De veiligheidsregio is opgericht op 1 januari 2014 en bestaat uit de Regionale Brandweer Gelderland-Zuid
(RBGZ), de gemeenschappelijke Hulpverlening bij O ngevallen en Rampen Gelderland-Zuid (GHO R) en de
Regionale Ambulancevoorziening Gelderland-Zuid (RAV). De Veiligheidsregio behartigt de belangen van
de deelnemende gemeenten op he gebied van hulpverlening en veiligheid op een aantal taken.
Conform artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bestaat de
mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen. Het Algemeen Bestuur betrekt de
ontvangen reacties bij de besluitvorming.
Beoogd effect
Een goedgekeurde en bestuurlijk vastgestelde begroting krijgen.
Argumenten
1.1 Na invulling van de taakstelling een sluitende begroting

2016

De programmabegroting 2016 laat een tekort zien van C 471.000,- waarbij een taakstelling is opgenomen
voor hetzelfde bedrag. Na invulling van deze taakstelling is de begroting sluitend.
Programma Crisis- en Rampenbestrijding
De begroting laat vanaf 2016 een sluitende begroting zien; hierbij is wel rekening gehouden met een nog
nader te bepalen dekking van e 471.000,-. In 2016 is deze bezuinigingsopdracht structureel C 500.000,-.
Programma RAV
De begroting laat in 2016 een tekort zien van C 36.000,- de jaren erna daalt dit tekort tot C 7.000,-. O mdat
de algemene reserve RAV nog boven de maximale norm zit van ruim C 200.000,- is dit geen probleem. Een
aandachtspunt is de te realiseren bezuiniging op de salariskosten van C 200.000,-.
Risico's
Tegenover de risico's zijn normen ontwikkeld voor de benodigde algemene reserve deze is voor crisis- en
rampenbestrijding ad. C 2,199 miljoen. De VRGZ zit op 98 zí). Voor de ambulancevoorziening is deze
C 2,716 miljoen. Hiervan bedraagt het dekkingspercentage 106 Zo. Al met al staat de veiligheidsregio er
gezond voor.
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Financiën
In de begroting 2016 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt uitgegaan van een bijdrage van de
gemeente Beuningen van C 1,067 miljoen.
Kanttekeningen
De kosten van de brandweer zijn op basis van historische kosten overgedragen naar de VRGZ. Op dit
moment vindt er een onderzoek plaats naar een toekomstbestendige verdeelsleutel. Ingangsdatum zou dan
de begroting van 2017 zijn.
In samenspraak met collega's in de regio is dit advies tot stand gekomen echter zonder het advies van de
adviesfunctie Nijmegen omdat. Tot op heden hebben wij dat nog niet ontvangen.
Tijdspad
De zienswijze van de gemeente Beuningen zal na behandeling kenbaar worden gemaakt aan het dagelijks
bestuur van de VRGZ middels bijgevoegde conceptbrief.
Communicatie
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.
Bijlagen
1. Routingformulier atl5001351
2a. Brief bij Programmabegroting 2016 VRGZ IN15.02037
2b. Programmabegroting 2016 VRGZ (nagekomen bijlage) IN15.0329
3. Conceptbrief zienswijze Raad aan de VRGZ UI15.03750
4. Concept zienswijze Raad aan de VRGZ UI15.05395
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