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Zienswijze kaderbrief VRGZ 2021

Geacht bestuur,
In de openbare vergadering van 19 december 2019 van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio
Gelderland-Zuid (VRGZ), is de kaderbrief VRGZ 2021 besproken. Daarna is ter kennisname de
kaderbrief VRGZ 2021 verspreid in de regiogemeenten. De aanbieding van de kaderbrief ervaren wij
als raad prettig. Het is een goede ontwikkeling om ons als raad vroegtijdig aan de voorkant te
betrekken bij het beleid en de ontwikkelingen voor de komende begroting. Dit waarderen wij.
In uw brief gaat u in op drie onderwerpen: inhoudelijke ontwikkelingen, financiële uitgangspunten en
risico’s voor 2021. U geeft tevens aan dat u voornemens bent om een beleidsarme begroting op te
stellen die niet leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage in 2021, behoudens reeds vastgestelde
standaard uitgangspunten omtrent indexering.

Beleidsarme begroting en risico’s voor 2021

U schetst dat de VRGZ voornemens is om een beleidsarme begroting op te stellen. Graag willen wij als
raad op de hoogte worden gehouden, als er toch beleidsontwikkelingen opgenomen gaan worden in de
begroting.
Daarnaast willen graag op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen en risico’s voor de
begroting 2021. Als er een verhoging komt van de gemeentelijke bijdrage, dan zien wij graag daar een
onderbouwing van. 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 moet worden gesteld over een mogelijke
verhoging van de gemeentelijke bijdrage en de daar bijhorende verantwoording.
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Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
de raad

Amresh Dewkalie
raadsgriffier

Daphne Bergman
voorzitter
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