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Verzocht wordt concreet inzicht te geven welke mogelijke bezuinigingen zouden
moeten worden doorgevoerd als de VRGZ de (jaarlijkse) 10 generieke korting
verwerkt in de begroting 2022. De VRGZ wordt daarbij tevens verzocht om
duidelijk te maken wat daarvan de (ongewenste)
consequenties zijn voor de kerntaken c.q. bestaande dienstverlening.
Verzocht wordt om concreet inzicht te geven welke mogelijke bezuinigingen
moeten worden doorgevoerd als de VRGZ de 10 generieke korting verwerkt in
de begroting 2022. Tevens wordt verzocht om duidelijk te maken wat daarvan
de ongewenste consequenties zijn.

Zie aparte notitie Bezuinigingsoptes

Verzocht wordt om concreet inzicht te geven welke mogelijke bezuinigingen
zouden moeten worden doorgevoerd als de VRGZ de 1 O generieke korting
verwerkt in de begroting 2022 . Tevens wordt verzocht duidelijk te maken wat
daarvan de ongewenste consequenties zijn.
1.Welke bezuinigingen moeten worden doorgevoerd als 2 O bezuiniging in 2022
moet worden doorgevoerd en wat de consequenties hiervan zijn
2.Graag ruimere reactietijd geven voor beantwoording Kaderbrief.

Zie aparte notitie Bezuinigingsopties

1.De gemeenteraad is content met het ontvangen van de Kaderbrief.
Met deze Kaderbrief wordt invulling gegeven aan de wens om in een
vroegtijdig stadium betrokken te worden in de P&C cyclus. Op deze
manier kan de gemeente Maasdriel de invloed momenten die er zijn in
de P&C cyclus ook daadwerkelijk benutten.
2.Naar aanleiding van de behandeling van de Kaderbrief 2022
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vraagt onze gemeenteraad, net als de
gemeenteraad van Zaltbommel, aandacht voor
de opkomsttijden van ambulances in de Bommelerwaard.

Zie aparte notitie Bezuinigingsopties

Zie aparte notitie Bezuinigingsopties
Met inachtneming van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid streven wij naar
verbinding en samenwerking met gemeenten.
In dat licht streven we naar een optimalisatie van het begrotingsproces, waardoor
gemeenten voldoende voorbereidingstijd krijgen voor behandeling van de
Kaderbrief in de raden.
Tot nu toe wordt de Kaderbrief in de tweede of derde week van december
verstuurd naar gemeenten voor een reactie. We stellen voor om de Kaderbrief
vóór 1 december naar de raden te verzenden. Wanneer wij de bovengenoemde
verzenddatum aanhouden en gemeenten de gelegenheid geven te reageren tot 15
februari hebben ze ongeveer 11/12 weken de tijd voor een reactie.
1.Voor kennisgeving aangenomen

2. De aanrijtijden van de ambulances is een specifiek punt dat heeft onze
bijzondere aandacht. Met de gemeente wordt bilateraal contact opgenomen.
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1.Waardering voor de inzet en betrokkenheid van de VRGZ bij de
bestrijding van het coronavirus.
2.De (financiële)risico's die in de kaderbrief worden beschreven worden voor
kennisgeving aangenomen. We zien de punten die beschreven worden in de
Kaderbrief 2022 graag terug in de programmabegroting 2022.
3.Daarnaast verzoeken wij u om rekening te houden met de oproep van onze
raad tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling, om de beleidsdoelstellingen in
de toekomstige begrotingen SMART te formuleren.
4.De gemeente is bezig met een heroverwegingsoperatie op het gebied van de
financiële begroting. Mogelijk leidt dit tot een taakstelling richting uw organisatie
vanaf de begroting 2022.
1. Zien graag een uitwerking zien van het scenario dat zou worden voldaan aan
de gewenste generieke bezuiniging van 1 procent in 2021 oplopend tot 3 procent
structureel vanaf 2023.
2. Ten aanzien van het opnemen van de duiktaak in de VRGZ-begroting vanaf
2022 graag informatie over de kostenuitzetting

1.Akkoord met beleidsarme begrotingsopzet
2.Ontwikkelingen die leiden tot financiële implicaties opvangen binnen eigen
begroting
3. In 2021 voert de VRGZ een generieke bezuiniging door van 1 0Zo
Stel realistische en bestuurlijk acceptabel bezuinigingen voor waaruit de effecten
blijken
4. Daarnaast is de gemeente voornemens bezuiniging door te voeren op
bedrijfsvoeringskosten van gemeenschappelijke regelingen
Wij stemmen in met de Kaderbrief 2022, mits:
1. de eventuele financiële consequenties van de invoering van de WNRA voor
brandweervrijwiNigers door middel van uitgewerkte scenario's proactief
inzichtelijk worden gemaakt. Vooropgesteld hierbij staat dat de gemeente West
Betuwe het belang van brandweervrijwilligers heel groot acht en aandacht vraagt
voor een solide kader voor het vrijwilligersbeleid in de nabije toekomst;
2. er na de ingroeiperiode van vijf jaar, naar aanleiding van de in 2016 besloten
verdeelsystematiek, een evaluatie plaatsvindt, met het oog op de huidige
verdeling van de gemeentelijke bijdrage;

In de begroting 2022 wordt gehoor gegeven aan deze oproep. De opzet is licht
gewijzigd waardoor de doelstelling en de te ondernemen activiteiten in het
begrotingsjaar prominenter naar voren komen.
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Zie aparte notitie Bezuinigingsopties

De VRGZ onderzoekt in 2021 of er private partijen zijn die de duiktaak structureel
kunnen uitvoeren of dat andere vormen van structurele private samenwerking
mogelijk zijn. De uitkomst van dit onderzoek wordt in het Algemeen Bestuur
besproken. Afhankelijk van de besluitvorming worden de consequenties verwerkt
in de begroting 2022.

Zie aparte notitie Bezuinigingsopties

De volgende passage is opgenomen in de begroting 2022:
In 2021 vindt besluitvorming plaats over de gewenste taakdifferentiatie tijdens het
overleg van het Veiligheidsberaad met de minister. Pas na het besluit en de
uitwerking daarvan kan aangegeven worden welke impact dit heeft op de
brandweer VRGZ met welke financiële gevolgen voor 2022 en de jaren erna.
Per 1 januari 2017 geldt de nieuwe financiële verdeelsystematiek voor de
bijdragen van gemeenten. In de onderliggende besluitvorming van het Algemeen
Bestuur op 10 november 2016 (zie hierna) is niet besloten tot een evaluatie.
Uitdrukkelijk werd afgesproken een zodanige beslispunt niet op te nemen in de
besluitvorming.

Het besluit:
1. Vaststelling van het “combinatiemodel ” dat uitgaat van:
a. Een kostenverdeling van de gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ op
basis van de verdeelsystematiek van het gemeentefonds en op basis van
historische kostenverdeling in de verhouding 500Zo-50Zo;
b. Het maximeren van het negatief effect tot f 150.000,- voor gemeenten
die 10 0Zo of meer nadeel ondervinden
2. Het structurele tekort van f 103.662,-, dat gepaard gaat met de toepassing van
het besluit 1.b. komt ten laste van de gemeenten die na invoering van het nieuwe
model een positief resultaat hebben.
3. Voor de implementatie van het combinatiemodel geldt een ingroeiperiode van
vijf jaar.
4. Het ’’combinatiemodel” wordt met ingang van 1 januari 2017 toegepast.
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3. er in het kader van de begroting door middel van enkele scenario's inzichtelijk
gemaakt wordt wat eventuele aanvullende bezuinigingen inhoudelijk betekenen.
West Maas en
Waal
Wijchen

Zaltbommel

Verzocht wordt om concreet inzicht te geven welke consequenties de
bezuinigingen hebben na de generieke korting van 2Zo op de begroting 2022.
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid wordt verzocht om een concreet inzicht te
geven welke mogelijke bezuinigingen zouden moeten worden doorgevoerd als
de VRGZ de 1 Zo
generieke korting verwerkt in de begroting 2022. Tevens wordt verzocht om
duidelijk te maken wat daarvan de ongewenste consequenties zijn.
1.In een aantal kernen van de gemeente Zaltbommel zijn de opkomsttijden van
de ambulance reden tot grote zorg. Op dit moment wordt door de VRGz een
aantal noodverbanden aangelegd. Er is dan een structurele oplossing
noodzakelijk. De randen van de regio mogen niet bepalend zijn voor de
opkomsttijd van een ambulance, daar het om een primaire behoefte gaat.
Wellicht is een extra (financiële) inspanning, incidenteel dan wel structureel,
noodzakelijk of biedt een herschikking van ambulances een mogelijkheid, zodat
er één ambulance in de Bommelerwaard komt. Vooruitlopend hierop geven wij u
in overweging dat er ruimte is bij gemeentewerken in Gameren dan wel één van
de brandweerkazernes. Duidelijk voor ons is in ieder geval dat een structurele
verbetering ingaande dit jaar geen vraag, doch een gegeven is. Wij weten dat u
de problematiek onderkent en de verantwoordelijkheid hiervoor neemt.
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2.Vanuit project VLAM worden vrijwilligers betrokken bij de randvoorwaarden
naar aanleiding van de Europese regelgeving. Extra aandacht wordt gevraagd
voor het belang van de betrokkenheid van vrijwilligers bij de rechtspositionering
van de vrijwillige brandweer.

De volgende passage is opgenomen in de begroting 2022:
In 2021 vindt besluitvorming plaats over de gewenste taakdifferentiatie tijdens het
overleg van het Veiligheidsberaad met de minister. Pas na het besluit en de

Zie aparte notitie Bezuinigingsopties

De aanrijtijden van de ambulances is een specifiek punt dat vraagt om een
inhoudelijke reactie op maat voor de gemeente Zaltbommel. Dit punt wordt
bilateraal opgenomen met de gemeente.

uitwerking daarvan kan aangegeven worden welke impact dit heeft op de
brandweer VRGZ met welke financiële gevolgen voor 2022 en de jaren erna.
3.Een behoorlijke hoeveelheid geld en aandacht wordt
gestoken in het onderdeel informatieveiligheid. Dit is zeker een belangrijk
onderdeel maar neemt naar onze mening een behoorlijk prominente taak in
beslag ten opzichte van de basistaken. Graag een verduidelijking/toelichting
hierop._______________________________________________________

Het primaire proces wordt steeds meer afhankelijk van het functioneren van
ondersteunende systemen. Informatieveiligheid draagt bij aan de continuïteit van
die systemen en daarmee ook van het primaire proces. De VRGZ beschouwt het
als randvoorwaarde voor het functioneren van het primaire proces.___________

