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Te nemen besluit
1.
Kennis nemen van de voorlopige jaarstukken 2020.
2.
Kennis nemen van het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025.
3.
Geen zienswijze geven op de concept programmabegroting 2022-2025.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De VNOG biedt ons de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen tegen de concept
programmabegroting 2022-2025.
Argumentatie
1.1 In verband met Corona is niet alles uitgevoerd
In de jaarstukken 2020 wordt aangegeven dat er bepaalde zaken nog niet uitgevoerd konden
worden ivm corona en dat de toekomstvisie is nog niet volledig uitgevoerd is.
De pandemie veroorzaakte verdringing van het reguliere werk. De VNOG ontplooide een groot
scala aan activiteiten, in hechte samenwerking met de gemeenten en GGD. Gedurende het jaar
zijn de gemeenteraden hierover diverse keren geïnformeerd en is er verantwoording afgelegd.
De lagere uitgaven, in hoge mate veroorzaakt door het niet doorgaan van oefeningen in 2020,
hebben bij de inzet niet geleid tot herleidbare fouten. De oefeningen zijn nu weer hervat. Dus de
routine en de automatismen in de repressie blijven op peil.
2.1 U heeft op 16 februari 2021 besloten geen zienswijze in te dienen
Bijgaand treft u de reactie aan van de andere gemeentes tegen de kadernota.
3.1. De financiële prognose ligt in lijn met eerdere verwachtingen
Verder zijn er geen bijzonderheden die aanleiding geven voor het indienen van een zienswijze.
Kanttekeningen en risico’s
De onduidelijkheid over de kosten van het vastgoed is een risico. Dit moet echter nog uitgezocht
worden in de hele VNOG.
Financiën
Er wordt een positief jaarresultaat 2020 verwacht van € 4.929.380. Dit is grotendeels in lijn met
de verwachtingen bij de Tweede Financiële Verkenning 2020. De lagere uitgaven zijn vooral een
gevolg van de coronacrisis en daarnaast van het op gang komen van de uitvoering van de
Toekomstvisie (die in januari 2020 werd vastgesteld).
De onderschrijding valt uiteen in twee grote brokken: het vrijwilligersbudget oefenen voor €
1.950.000 en de exploitatiekosten voor de brandweer voor € 1.850.000. Hier staan ca. € 6 ton
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aan directe uitgaven voor COVID-19 tegenover: de kosten van de crisisorganisatie en de
aanpassing aan de 1,5 meter samenleving van de VNOG-organisatie (incl. De posten). De
kosten voor zorghotels en teststraten zijn gedeclareerd bij zorgaanbieders / zorgverzekeraars
vanaf GGD NOG. Het deel voor toezicht en handhaving wordt conform AB-besluit gedeclareerd
bij het Ministerie van VWS. Het saldo van de jaarrekening 2020 (“als er geen pandemie geweest
was” en voor incidentele uitgaven) is groter dan dat over 2019, namelijk 3.
Een onderscheid van onderschrijdingen naar de oorzaken “COVID-19” en “opstart
Toekomstvisie” is niet te maken. Helder is echter dat van de minder-uitgaven-dan begroot circa €
3,5 tot 4 miljoen direct toe te schrijven is aan COVID-19.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Niet van toepassing.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland is een samenwerkingsverband op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen. Berkelland is een van de 22 deelnemende gemeenten. De
VNOG oefent alle taken uit op grond van de Brandweerwet, de Wet geneeskundige
hulpverlening bij rampen, de Wet rampen en zware ongevallen en de Wet Ambulancevervoer.
Besluiten in de VNOG worden genomen door het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
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de burgemeester,
M.N.J. Broers.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-05-2021;
besluit:

1.
2.
3.

Kennis nemen van de voorlopige jaarstukken 2020.
Kennis nemen van het overzicht van reacties op de Kadernota 2022-2025.
Geen zienswijze geven op de concept programmabegroting 2022-2025.
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