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Veiligheid

Geachte heer, mevrouw,
Op 22 december 2021 heeft de gemeente Nijkerk van de Veiligheids- en Gezondheidsregio GelderlandMidden (VGGM) een ontwikkelingsbrief ontvangen met daarin de kaders en ontwikkelingen voor het jaar
2022. Dit jaar zijn de kaders digitaal opgesteld en aangeleverd. Graag willen wij deze met u delen. Deze
ontwikkelingsbrief is als bijlage bijgevoegd en ook te raadplegen via deze link: Raadsinformatiebrief |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (ccreader.nl) of
https://raadsinformatiebrief.ccreader.nl. Via deze links komt u op een website waar de verschillende
onderwerpen apart zijn uitgewerkt. De brief is enkel ter informatie, er is geen mogelijkheid tot het geven
van een zienswijze.
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft besloten om de raden op een uniforme wijze te informeren over de
ontwikkelingen bij VGGM en hiertoe een gezamenlijke raadsinformatiebrief op te stellen. Deze brief is
slechts ter informatie, er is geen consulatie mogelijk. De VGGM heeft in november met het AB
gesproken over, en kennis genomen van diverse ontwikkelingen op het gebied van corona,
crisisbeheersing, GGD en bedrijfsvoering. Ten aanzien van deze ontwikkelingen zijn geen besluiten
genomen, maar wel acties voor nadere verkenning en verdieping uitgezet. In de vergadering van het AB
van 1 december j.l. heeft het AB besloten om de komende maanden deze verdieping uit te voeren op
een aantal ontwikkelingen en de financiële gevolgen hiervan mee te nemen in de (meerjaren)begroting
voor 2023. Het voorstel was dan ook om het opstellen van de begroting aan te houden tot het voorjaar.
Hiervoor is gekozen omdat de nieuwe raden zich dan kunnen uitspreken over de (meerjaren)begroting.
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Vervolg
Naar verwachting wordt eind maart/ begin april de ontwerpbegroting aangeboden en hebben de
deelnemende gemeenteraden de gelegenheid om hun zienswijze/bedenkingen kenbaar te maken.
Webinar
Op 26 en 31 januari 2022 zal een webinar worden georganiseerd voor raadsleden waarin een toelichting
zal worden gegeven op de stand van zaken met betrekking tot de COVID19 crisis en een korte
toelichting op de informatie uit deze raadsinformatiebrief. Via de griffie bent u hier al van op de hoogte
gesteld.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,

de heer D.J. van Huizen

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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