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Toekomstvisie VNOG

Aanleiding:
In het kader van een toekomstbestendige Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) zijn
tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september jl. richtinggevende uitspraken gedaan over
de visie op de toekomstige VNOG. Tevens zijn er richtinggevende opdrachten uitgesproken. De
Toekomstvisie en Opdrachten zijn uitgewerkt in bijgaand document van zeven pagina's:
Toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. Bedoeling is dat deze visie op 12
december 2019 door het Algemeen bestuur (AB) van de VNOG wordt vastgesteld.
Bijgaand vindt u de stukken met de huidige stand van zaken zoals ze aan de orde komen in het
Algemeen bestuur van de VNOG van 31 oktober a.s. Voor de definitieve besluitvorming in december
kunnen daar nog aanpassingen op komen. Zodra die bekend zijn wordt u hierover geïnformeerd.
Inhoud Mededeling:
Hoofdlijnen voorstel VNOG
Kernvraag is: Wat heeft de VNOG nodig om als regionale organisatie de veiligheid in ons gebied
duurzaam te garanderen op een acceptabel niveau? De organisatie wordt meer dan nu als regionale
eenheid met 56 lokale posten behandeld, waarbij de meeste slechts uitgerust met één tankautospuit
(TAS). Gezamenlijk moet die organisatie daar in beginsel voldoende slagkracht aan hebben, volgens
het voorstel. Daarnaast wordt ingezet op een beweging van minder inzetten op repressie - het
bestrijden van incidenten - naar preventie - het voorkomen van incidenten.
De voorstellen leiden tot verschuiving van middelen. Er worden voor €1.954.000 aan besparingen op
budgetten ingeboekt en voor €1.441.000 aan extra uitgaven, zoals bijvoorbeeld investeringen van
structureel € 780.000 in vakbekwaamheid van de vrijwilligers. Daar is de laatste jaren te weinig
aandacht voor geweest, zoals ook onze vrijwilligers hebben laten weten.
Voorlopig standpunt college
Het college houdt enige afstand tot de discussies in het algemeen bestuur. De Wet op de
Veiligheidsregio’s heeft nu eenmaal de verantwoordelijkheid en bevoegdheden bij het algemeen
bestuur van de VNOG gelegd. Dat bestuur dient dan ook een zekere eigen afwegingsvrijheid te
behouden om haar taak uit te oefenen.
Wel vraagt het college, inclusief de portefeuillehouder, om meer duidelijkheid met betrekking tot een
aantal punten. Mét de vrijwilligers van onze beide posten hebben wij nog vragen. En ook over de
mogelijke gevolgen voor de veiligheid in onze gemeente. Deze punten zijn overigens al door de
burgemeester genoemd tijdens de Lochembijeenkomst en de directeur heeft toen de opdracht mee
gekregen daar nader onderzoek naar te doen.
Onze zorgpunten:
1.
De belasting van onze vrijwilligers, niet alleen voor de posten in onze eigen gemeente
maar voor tal van posten waar slechts één TAS overblijft en waar dus op termijn een flink
aantal minder vrijwilligers beschikbaar blijven. Met minder TAS-’en zal er meer uitgerukt gaan
worden terwijl de belasting en werkdruk nu al als hoog ervaren wordt. De post Aalten rukte in
2018 naar eigen zeggen al 136 keer uit. Hoeveel komt daar nog bij en kan de post dat aan?
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De posten te bezetten is nu al geregeld een probleem, met name in vakantieperiodes, en met
soms een kwart tot een derde minder manschappen op een post wordt dat alleen maar erger.
De werkdruk wordt ook hoog als er meerdere grotere incidenten zijn in vrij korte tijd. Dat geldt
ook voor de hele grote incidenten waarbij tien(tallen) TAS-‘en benodigd zijn in een of meer
dagen. Is dan de capaciteit groot genoeg? En zijn werkgevers dan nog bereid daaraan
medewerking te verlenen?
2.
In het verlengde hiervan komt de vraag naar boven of de slagkracht voldoende is
ingeval van het zich voordoen van meerdere incidenten tegelijk of in korte tijd na elkaar. En is
dat ook het geval bij een zeer groot incident waarbij In een etmaal tien of meer TAS-‘en
ingezet worden? Is de VNOG-organisatie dan nog robuust genoeg?
3.
Op dit moment rukt de post Dinxperlo meerdere keren per jaar (ongeveer tien) uit naar
Suderwick en omstreken in Duitsland. Dit op basis van een convenant nog uit de tijd van voor
de herindeling (2003). De gemeente Bocholt mist straks een deel van de achtervang vanuit
Dinxperlo. Met de buren over de grens werken we al vele jaren goed samen - ook met
betrekking tot ambulances en politie - en dat wil het college graag zo houden. Wellicht biedt
de voorgestelde veranderingen ook een kans om de samenwerking juist te versterken. Dit ook
in het licht van het EUREGIO-onderzoek Cross Fire over grensoverschrijdende
brandweersamenwerking van december 2018.
Als de antwoorden op de openstaande vragen daar toe aanleiding geven kan het college zich
voorstellen dat er door de VNOG besloten wordt om enkele extra TAS-‘en boven op het nu
voorgestelde basisscenario voor TAS’-en in dienst te blijven houden. Of dat posten enkele extra
manschappen behouden boven de nu voorziene standaardaantallen zodat de werkdruk wat beperkt
wordt. Een beperkte stijging van de kosten is voor het college bespreekbaar.
Financieel
Als de definitieve besluitvorming verloopt overeenkomstig de huidige voorstellen dan betekent dat op
termijn een besparing op het budget van de VNOG van € 514.000 per jaar. Voor de gemeente Aalten
komt dat dan neer op 3,27% daarvan, dus €16.808.
De voorstellen leiden tot verschuiving van middelen binnen de VNOG. Er worden voor €1.954.000 aan
besparingen op budgetten ingeboekt en voor €1.441.000 aan extra uitgaven.
Incidenteel bedragen de omvormingskosten € 1.040.000. Verwacht wordt dat deze kosten kunnen
worden gedekt uit het verwachte positieve jaarrekeningresultaat over 2019. Op basis van de recente
Tweede financiële Verkenning 2019 van de VNOG wordt een overschot geraamd van € 2,1 mln. Dit
overschot is ontstaan doordat de directie uiterst terughoudend is geweest in het doen van uitgaven.
Zo zijn bijvoorbeeld enkele tientallen vacatures nog niet ingevuld in afwachting van de richting van de
VNOG.
Verdere proces
Het staat de raad nu vrij om haar standpunt over deze toekomstvisie te formuleren en die mee te
geven aan de burgemeester als portefeuillehouder. Waarbij wel het voorbehoud geldt dat op dit
moment, 23-10-2019, de voorstellen nog niet definitief zijn, omdat de directeur nog een aantal vragen
vanuit het algemeen bestuur moet beantwoorden. Ook loopt er nog overleg met de gemeente Bocholt.
Het formele bestuurlijke besluitvormingstraject is als volgt:
1. Het AB stelt op 12 december de Toekomstvisie en Opdrachten definitief vast.
2. Het AB stelt op 12 december de concept Kadernota voorlopig vast. Dan gaat hij voor een
reactie naar de raden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar een extra stap die de VNOG
zet in het kader van betrokkenheid en transparantie. De stap staat vermeld in de Financiële
Verordening VNOG.
3. Het AB stelt in maart 2020 de Kadernota definitief vast, met inachtneming van de reacties van
de raden. Daarna wordt de Kadernota gebruikt om de concept Begroting 2021 te maken. De
doorrekening uit het Implementatieplan wordt ook in de begroting verwerkt.
4. Het DB stelt in april 2020 de concept Begroting 2021 voorlopig vast. Daarna gaat de begroting
voor een zienswijze naar de raden.
5. Het AB stelt in juni 2020 de Begroting 2021 definitief vast, met inachtneming van de
ingediende zienswijzen.
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Rol raden:
• Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten
die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve besluitvorming in het AB van 12
december.
• Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota 2021-2024.
• Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept Begroting 20212024.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
1. Toekomstvisie VNOG
2. Vragen naar aanleiding van de bestuurlijke tweedaagse.
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