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Samenvatting
Het bestuur van de VRGZ heeft de kaders voor het beleid voor het jaar 2021 en de verwachte financiële
consequenties geschetst. Voorgesteld wordt de gemeenteraad bijgaande conceptbrief zienswijze in te dienen aan
het bestuur van de VRGZ.

Besluit om
1. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan het bestuur van de VRGZ.

Inleiding
De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de kaders voor het beleid voor het jaar 2021 en de verwachte
financiële consequenties geschetst. Zij heeft met de ‘Kaderbrief VRGZ 2021’ beoogd om de gemeenteraad te
informeren hierover. Maar het staat de gemeenteraad vrij om een zienswijze over deze kaderbrief te geven.
De Kaderbrief VRGZ 2021 bevat drie onderwerpen: inhoudelijke ontwikkelingen, financiële uitgangspunten en
risico’s voor 2021. Hiermee is deze kaderbrief een eerste stap in de voorbereiding op de Programmabegroting
voor 2021. Deze begroting wordt in het voorjaar van 2020 opgesteld en wordt vóór 1 april 2020 aan de
gemeenteraad aangeboden.
In onze zienswijze, die als concept is bijgevoegd, geven we aan dat we graag op de hoogte willen gehouden
over de inhoudelijke ontwikkelingen. Daarnaast dat er vroegtijdig bij de gemeente aan moet geven als er een
verhoging komt van de gemeentelijke bijdrage en waarop dit dan is gebaseerd. De gemeenteraad begrijpt dat
de VRGZ geen ‘vet op de botten’ meer heeft. Daarnaast heeft de VRGZ haar financiële zorgen, geuit. Daarom
vindt de gemeenteraad het des temeer belangrijk dat zij vroegtijdig in het proces op de hoogte moeten
worden gesteld over een mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de daarbij horende
verantwoording.
Beoogd effect
Vroegtijdig standpunt van de gemeente Beuningen inbrengen bij de VRGZ om bij te dragen aan de
inhoudelijke ontwikkelingen en de (financiële) risico’s die er mogelijk zijn, om zo ook de grip te houden op de
VRGZ.
Argumenten
1. Zienswijze aan de ‘voorkant’ aan de VRGZ over de inhoudelijke ontwikkelingen, financiële uitgangspunten

en risico’s voor de begroting 2021, biedt meer kans tot beleid beïnvloeding.

Het bestuur van de VRGZ heeft niet expliciet de regiogemeenten uitgenodigd om te reageren op de
kaderbrief. Dit laat onverlet dat de gemeenteraad dit alsnog mag en kan doen. Dit is namelijk van belang
als er wordt gekeken naar de ontwikkelingen, financiële uitgangspunten en de risico’s die zijn geschetst
voor de begroting 2021 en daarmee de mogelijke verhoging van de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen
Regionale afstemming vraagt nodige inspanning/aandacht.

Tijdspad
Zienswijze wordt na vaststelling van de concept-zienswijze aan het bestuur van de VRGZ toegezonden.

Bijlagen
01 Kaderbrief VRGZ 2021 (at20000072)
02 Conceptbrief zienswijze VRGZ 2021 (UI20.00441)
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