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Onderwerp

Geachte leden van de Raad, leden van het College,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting aan voor het begrotingsjaar 2023.
De begroting en kaders worden normaliter in december opgesteld. Het algemeen bestuur van VGGlVl
heeft op 1 december 2021 besloten de totstandkoming van deze begroting 2023 enige maanden uit te
stellen, zodat de effecten van een aantal ontwikkelingen kunnen worden verwerkt in deze begroting.
voor een zienswijze zal
Dit houdt tevens in dat de begroting 2023 nade gemeenteraadsverkiezingen
worden aangeboden aan de gemeenteraden. ln december 2021 heeft VGGM aan de gemeenteraden
een raadsinformatiebrief gestuurd met een schets van belangrijke ontwikkelingen die de basis vormen
voor deze begroting.
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende
gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over deze ontwerpbegroting naar te voren brengen bij het
dagelijks bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het dagelijks bestuur
voegt deze zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur ter vaststelling
wordt aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk uw zienswijze uiterlijk 15 juli 2022 toe te sturen.

ln deze brief maken wij van de gelegenheid gebruik een korte toelichting op de ontwerpbegroting te
vindt u de
geven. Op onze website (wwwvdom.nl/bestuurliikiraadsinformatieronde)
achterliggende documentatie. Op deze pagina vindt u ook het makkelijk toegankelijke jaaroverzicht
2021 en het volledige jaarverslag 2021.
Aankondiging informatieve raadsbijeenkomsten
voor raadsleden en collegeleden om
VGGlVl organiseert een reeks van raadsinformatiebijeenkomsten
een toelichting te geven op belangrijke ontwikkelingen. Voor de begroting 2023 is ervoor gekozen om
drie bijeenkomsten te organiseren op verschillende locaties in de regio. Deze bijeenkomsten zijn ook
geschikt om als nieuw raads- of collegelid kennis te maken met VGGlVl. De bijeenkomsten vinden
vanaf 18.30 uur plaats op 9 mei (Brandweerkazerne Arnhem-Noord), 17 mei (Hulpverleningsoentrum
Barneveld) en 7 juni (Brandweerkazerne Zevenaar). De uitnodiging voor deze bijeenkomsten is
separaat verstuurd. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welke bijeenkomst zij willen deelnemen.
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Samen Beter Bedrijfsvoeren
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Een element van de ontwerpbegroting 2023 vraagt bijzondere aandacht: een aantal autonome
ontwikkelingen op het gebied van Wet- en regelgeving en lCT veiligheid en het programma Samen
Beter Bedrijfsvoeren. ln paragraaf 2f worden de autonome ontwikkelingen benoemd, inclusief de
versterkingsmaatregelen.

Het dagelijks bestuur is, net als de directie, zich er ten volle van bewust dat deze voorstellen
gebaseerd zijn op een beste inschatting van dit moment. Daarom wordt voorgesteld nader onderzoek
te doen (inclusief externe toetsing) zodat deze inschatting eind 2022 mogelijk bijgesteld kan worden.
Onderdeel van dit onderzoek vormen de gezamenlijke ambities van bestuur en organisatie ten
aanzien van de uitvoering van taken die zijn ondergebracht bij VGGlVl.
Mocht tegen de verwachting in blijken dat dit nader onderzoek aantoont dat uitbreiding niet nodig is,
zal de voorgestelde uitzetting van de begroting vanzelfsprekend niet worden doorgevoerd. Ook is
denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Deze
maatregelen worden aansluitend ven/verkt in de begroting 2024. Voorzien is dat de ontwerpbegroting
2024 in december 2022 ter consultatie zal worden aangeboden aan de raden.
Consultatie resultaatbestemming 2021
Op 6 april 2022 heeft het algemeen bestuur het jaarverslag over 2021 vastgesteld. Over de
bestemming van het resultaat is nog geen besluit genomen. Ten aanzien van de bestemming van het
resultaat worden de raden van deelnemende gemeenten uitgenodigd een zienswijze uit te brengen.
Deze voorgenomen resultaatsbestemmíng is opgenomen in paragraaf 3.6 van de onderliggende
begroting 2023.

Het algemeen bestuur neemt een besluit over de bestemming van het resultaat van de jaarrekening
2021 waarbij de ontvangen zienswijzen bij de besluitvorming worden betrokken.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

van
agejjïksišestuur,

Het Dagelijks Best ur
Namens

de Veiligheids- en Gezondheidsregio

Gelderland-Midden,

Deze brief wordt tevens gemaild aan griffies en collegesecretariaten.

