Geachte raad,
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019 van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft het algemeen bestuur van de VNOG
richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG.
De VNOG heeft op 24 en 25 september en 1 oktober jl. bijeenkomsten georganiseerd om
de raadsleden van de VNOG-gemeenten over de uitkomsten van deze tweedaagse te
informeren. De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een concept document
‘Toekomstvisie en Opdrachten’.
Het AB van de VNOG heeft op 31 oktober 2019 gesproken over de concept ‘Toekomstvisie en Opdrachten’. Geconstateerd is dat meer tijd nodig is om de aanvullende vragen
van het bestuur over het dekkings- en spreidingsplan – dat onderdeel uitmaakt van de
toekomstvisie - zorgvuldig te beantwoorden. Dit geldt te meer omdat het bestuur deze
antwoorden ook wil betrekken bij het gesprek met de raden. Om die reden is besloten de
vaststelling van de Toekomstvisie te verplaatsen naar een extra vergadering van het
algemeen bestuur op 16 januari.
De directeur van de VNOG presenteert in de AB-vergadering van 12 december a.s. de
resultaten van de aanvullende vragen over het dekkings- en spreidingsplan. In deze ABvergadering wordt ook de concept Kadernota 2021-2024 vastgesteld. De Kadernota
verwijst naar het concept document ‘Toekomstvisie en Opdrachten’, onder voorbehoud
van de definitieve vaststelling in het AB van 16 januari.
Tot 16 januari 2020 kunt u met de burgemeester in gesprek om input mee te geven over
de Toekomstvisie en de Opdrachten.
Voor de invoering van de Toekomstvisie wordt een meerjarig ambtelijk Implementatieplan opgesteld met de meerjarige (financiële) planning. Het streven is dit plan begin
2020 af te ronden en te verwerken in de concept (meerjaren) Begroting 2021-2024. Een
meerjarige planning is dus nog niet in de concept Kadernota opgenomen.
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
VNOG

