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Thijs Barten

Geacht bestuur,
U heeft onze gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 15 juli 2022 een zienswijze te geven op
de ontwerpbegroting 2023 van VGGM. In zijn vergadering van 6 juli j.l. heeft de gemeenteraad de
ontwerpbegroting behandeld.
Versterken bedrijfsvoering in plaats van besparingen
Vorig jaar werden wij geconfronteerd met een hogere bijdrage aan VGGM vanwege de herverdeling van
de brandweerkosten. Daarbij is in onze zienswijze destijds wel nadrukkelijk opgenomen dat wij aandringen
op structurele besparingen bij VGGM. Uit de benchmark van Berenschot die door VGGM in 2021 is
uitgevoerd, kwam naar voren dat de bedrijfsvoering ‘krap en knap’ is georganiseerd. In plaats van
mogelijke besparingen worden we helaas opnieuw geconfronteerd met hogere kosten.
U geeft aan voor de versterking van de bedrijfsvoering structureel een bedrag van € 1,5 miljoen nodig te
hebben. Hoewel wij een deel van de geschetste ontwikkelingen herkennen, missen we een gedegen
onderbouwing. U kondigt zelf al aan dat u een nader onderzoek wilt doen naar de versterking van de
bedrijfsvoering. Het is denkbaar dat op basis van dit nader onderzoek aanvullende maatregelen
noodzakelijk zijn. Deze maatregelen worden aansluitend verwerkt in de begroting 2024. Dit is onduidelijk
en (financieel) onzeker. Voor de meest urgente zaken moet de VGGM nu maatregelen nemen, mogelijk
kan dit binnen bestaande budgetten, dan wel het positieve resultaat uit 2021. Als uit het nadere onderzoek
zal blijken dat de uitbreiding te fors is ingestoken, dan dient VGGM de begroting (tussentijds) daarop aan
te passen.
Ambulancezorg
De gemeente Zevenaar maakt zich grote zorgen over de aanrijtijden van ambulances in de kernen van de
gemeente Zevenaar, en met name op het Gelders Eiland (Lobith, Tolkamer, Spijk, Herwen, Aerdt en
Pannerden). Deze aanrijdtijden worden in de kernen al jaren structureel niet binnen de norm gehaald. De
gemeente Zevenaar dringt er op aan dat de VGGM in samenspraak met de gemeente op korte termijn met
haalbare duurzame oplossingen komt zodat al onze inwoners kunnen vertrouwen op de (urgente)
dienstverlening waar zij recht op hebben.
Overig

Met de overige verhogingen van de bijdrage stemmen wij in. Tevens stemmen wij in met de bestemming
van het resultaat over 2021.
Conclusie
Zevenaar verwacht dat de VGGM met bovengenoemde kanttekeningen aan de slag gaat. Alles overziend,
berichten wij u dat de raad kan instemmen met de ontwerpbegroting 2023 VGGM.
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