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Geacht college,
Bijgaand stuur ik onze vragen RTG B&F van 2 april a.s. met betrekking tot het agendapunt 1.
VNOG.
Omdat het veel vragen zijn maar ook redelijk diepgaand nemen wij aan dat de
portefeuillehouder hier ook zijn achterban voor moet raadplegen.
In het verlengde van de discussie tijdens de vorige raadsdag stuur ik daarom de vragen
vooraf zodat de portefeuillehouder deze kan voorbereiden, maar eventueel ook schriftelijk
kan beantwoorden voorafgaande aan de RTG. Dan kunnen wij aan de hand van de
beantwoording bezien of er nog aanvullende vragen gesteld moeten tijdens de RTG om te
komen tot een goede beeldvorming.
Fractie VVD
Henk Hartemink.
26-3-2019

Agendapunt 1. VNOG-brief over stand van zaken tekort en vervolgproces
Vraag 1 Cultuur AB en DB
Hoe gaat het DB en AB een herhaling van deze situatie voorkomen in de toekomst immers:
o bij een cultuurprobleem maken ook het (algemeen en dagelijks bestuur)deel uit van
het probleem?
o een cultuurprobleem is niet op korte termijn opgelost?
Vraag 2 Houding AB
Hoe heeft het AB de afgelopen anderhalf jaar het DB kritisch bevraagd over oa begroting, dit
mede omdat de regio behoorde tot een van de goedkoopste regio’s.
Vraag 3 Vertrouwen in DB
Wat geeft u de bevestiging dat het DB haar rol als toezichthouder in de toekomst in
voldoende mate kan invullen?
Vraag 4 Kwaliteit niet in geding
In de Q&A wordt gesteld dat: “de kwaliteit van de operationele brandweerzorg en
crisisbeheersing zijn niet in het geding geweest.”
Op grond van welke feiten kunt u dit als DB en AB met 100% zekerheid zeggen?
(deze vraag omdat is gebleken dat niet alles zichtbaar was in de organisatie)
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Vraag 5 Zelfevaluatie door dagelijks bestuur VNOG
“Het DB heeft besloten tot een zelfevaluatie onder leiding van een extern deskundige: de
waarnemend burgemeester van Amstelveen, Bas Eenhoorn. De uitkomsten worden gedeeld
met de leden van het algemeen bestuur.”
a. Waarom heeft het algemeen bestuur deze actie niet genomen en zelf de
onderzoeksopdracht geformuleerd?
b. Waarom wordt er niet eerst aan het AB gerapporteerd en besproken? (in plaats van
de uitkomsten worden gedeeld)
c. Op welke datum worden de bevindingen van de heer Bas Eenhoorn opgeleverd?
d. Wordt de zelfevaluatie in zijn geheel gepubliceerd of alleen de uitkomsten?
Vraag 6 Problemen bij andere veiligheidsregio’s
a) Bent u bekend met de problemen die er in 2017 in de Veiligheidsregio Zeeland
waren?
b) Heeft u als AB kennisgenomen van het onderzoeksrapport van Twijnstra Gudde naar
deze problemen in januari 2017?
c) Heeft u het DB bevraagd over haar kennis van dit rapport en of er identieke
problemen bij het VNOG zichtbaar waren?
Vraag 7 Onderzoek Financiën VNOG (commissie van Arkel)
a) Waarom bent u als AB-akkoord gegaan met een intern onderzoek door medewerkers
van de betrokken gemeenten in de VNOG en heeft u niet gekozen voor een extern
onderzoek zoals meestal gebruikelijk?
b) Waarom bent u akkoord gegaan dat het DB de opdrachtgever van dit onderzoek
was?
c) Waarom is de scope van dit onderzoek met name beperkt gebleven tot de financiële
elementen?
d) Betreffende opstellers waren eerder vanuit hun deelnemende gemeente bij de
beoordeling en controle van de VNOG en hebben niet eerder harde constateringen
kenbaar gemaakt cq waren vanuit het deelnemende gemeenten technisch
verantwoordelijk voor het opleggen van kortingen. Welke waarde moet ik nu
hechten aan hun onderzoeksvaardigheden en daarmee de aanbevelingen in dit
rapport?
e) Hoe heeft het AB zich ervan overtuigt dat men nu alle problemen boven water heeft
gekregen?
Vraag 8 Financieel
a) Wat betekenen de geprognotiseerde tekorten ( € 153.000,- hoger) financieel voor de
gemeente Aalten in 2019? Aanvullende bezuiniging nodig?
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b) In hoofdstuk 6.2 worden de risico’s afgezet ten opzichte van de reserves.
We concluderen dat de S-ratio op Twente na het allerlaagste is maar ook dat er
significante risico’s niet meegewogen worden waar dat in andere veiligheidsregio’s
wel het geval is.
Wordt met deze “significante risico’s” in de herziene begroting 2019-2020 wel
rekening gehouden zodat deze voldoende prudent is?

Binnenlands Bestuur 30-1- 2017
https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/nieuws/slechte-samenwerking-inveiligheidsregio-zeeland.9557171.lynkx
Rapport Twijnstra Gudde betreffende problemen Veiligheidsregio Zeeland 25-1-2017
https://www.veiligheidsregiozeeland.nl/sites/veiligheidsregiozeeland/files/201803/4a2.%20Rapport%20%27Samen%20kunnen%20en%20moeten%20we%20beter%27%20Organisat
ieonderzoek%20Veilighei....pdf

