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Voorlopige zienswijze begroting VRGZ 2018
Nathalie Klaassen t 024 751 71 30 e n.klaassen@wijchen.nl

Geacht bestuur,
Per e-mail van 30 maart 2017 hebben wij de begroting 2018 van de Veiligheidsregio GelderlandZuid ontvangen. Met deze brief geven wij u onze voorlopige zienswijze onder voorbehoud van de
raadsbehandeling op 8 juni. De definitieve zienswijze van de gemeenteraad wordt u direct daarna
toegezonden.
Voorlopige zienswijze
Bij de beoordeling van de begroting hebben wij gebruik gemaakt van het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen. Wij ondersteunen de conclusies uit dit advies en onze
zienswijze is dan ook in lijn daarmee.
Wij stemmen in met de begroting 2018, met uitzondering van de indexering van de gemeentelijke bijdragen met 3,09% en wij:
- bepalen de deelnemersbijdrage begroting 2018 op € 35.032k, zijnde de bijdrage 2017 verhoogd met een toegestane index van 1,22%;
- stellen het verschil tussen de deelnemersbijdrage en de in de begroting opgenomen deelnemersbijdrage (€ 35.680k inclusief 3,09% index) ter grootte van € 647k vast als een tekort
waarvoor dekking moet worden gezocht;
- dekken het geraamde oorspronkelijke tekort van € 853k niet af door een extra gemeentelijke
bijdrage, maar stellen voor dit te laten dekken door een bezuiniging.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het advies van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen.
Verder hebben wij ervan kennis genomen dat in de aangeleverde begroting de verdeling van de
deelnemersbijdragen over de diverse gemeenten nog niet juist berekend zijn. En dat dit in de definitieve begroting 2018 wordt gecorrigeerd.
Tevens hebben wij kennis genomen van de meerjarenbegroting 2019-2021. Daaruit blijkt vanaf
2020 een structurele inkomensdaling van €285k. Wij verzoeken u om al bij de begroting 2019
met een voorstel te komen hoe deze inkomensdaling wordt opgevangen.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,
dr G.W. Goedmakers
secretaris a.i.
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