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W. Knipscheer en W. van Dijk
A.B. Stapelkamp
Beantwoording vragen VNOG nav RTG B&F 28-5-2019

Aanleiding:
Aanleiding voor de raadsmededeling is de toezegging die is gedaan tijdens de RTG Bestuur en
Financiën d.d. 28 mei 2019 om nader antwoord te geven op een aantal vragen. De antwoorden op
deze vragen staan hieronder weergegeven.
Inhoud Mededeling:
Vraag 1:

Op pagina 60 van de jaarstukken lezen wij dat er een dienstwoning wordt gehuurd.
Behoort dit tot de kerntaken van de VNOG?

Antwoord:
Nee, dit betreft een oude arbeidsvoorwaarde uit de tijd van de gemeentelijke brandweer (oude
rechten). Destijds werden er in betreffende gemeente diverse woningen gehuurd voor
brandweerlieden. De VNOG huurt nu nog één dienstwoning van een woningbouwstichting voor één
van de medewerkers. Hiervoor wordt huur ingehouden op het salaris van deze medewerker. Dit is een
arbeidsvoorwaarde voor deze specifieke medewerker, die de VNOG heeft overgenomen van een
voormalige gemeentelijke brandweer. Het betreft een regeling die op termijn volledig zal aflopen.
Vraag 2:

Op pagina 62 wordt gesproken over fee voor de overname van een medewerker,
€ 220.000. Is dit een ‘gouden handdruk’? Zo nee, wat dan wel?

Antwoord:
Dit betreft de kosten van overname van de voormalig directeur door het bureau Het Publieke Domein.
Naar aanleiding van financiële en organisatorische ontwikkelingen bij de VNOG heeft het bestuur
besloten dat voor de toekomst een ander type directeur nodig is. Een directeur die goed kijkt naar de
bedrijfsvoering en die de cultuurverandering binnen de korpsen in goede banen kan leiden. Vanuit dit
perspectief heeft het dagelijks bestuur besloten om de samenwerking met de voormalig directeur te
willen beëindigen. Hiervoor is een passende oplossing gezocht. Het bestuur heeft de voormalig
directeur het aanbod gedaan om in dienst te treden bij het bureau Het Publieke Domein. De kosten
van overname door Het Publieke Domein zijn 1,5 keer de loonsom en dit komt neer op € 218.482,65
bruto. Voor dit bedrag neemt het bureau de voormalige directeur in dienst.
Vraag 3:

Concept- begrotingswijziging. Hoe kunnen wij zien dat de externe inhuur in 2019
wegvalt ten gunste van de reguliere formatie. En welke meerkosten daarbij
wegvallen? Dit zien wij graag tegemoet.

Antwoord:
De kosten van externe inhuur zijn beduidend naar beneden gegaan. Men heeft het nu onder controle.
De externe inhuur was (veel) te hoog, dit moet u terug kunnen vinden in de Jaarrekening.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
Geen.
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