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Aanbiedingsbrief Begroting / Jaarrekening en
beleidsplannen 2020-2023

Geachte leden van de Raad, leden van het College,
Jaarlijks wordt rond 1 april de ontwerpbegroting voor het komende kalenderjaar en de
conceptjaarrekening van het afgelopen kalenderjaar aangeboden aan het gemeentebestuur.
Op grond van artikel 35 Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de raden van de deelnemende
gemeenten uitgenodigd hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen bij het Dagelijks
Bestuur van Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Het Dagelijks Bestuur voegt deze
zienswijze bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur op 26 juni a.s. ter vaststelling
wordt aangeboden. Hoewel dit wettelijk niet is vereist, geven wij u ook de gelegenheid een zienswijze uit
te brengen over de concept-jaarrekening. Ook deze zienswijze wordt op gelijkvormige wijze betrokken bij
de finale besluitvorming over de jaarrekening door het Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur hoopt uw reactie vóór 1 juni te hebben ontvangen.
Beleidsplannen 2020-2023
Ingevolge de Wet Veiligheidsregio dient VGGM minimaal eens per vier jaar de beleidsplannen over de
uitvoering van haar taken te actualiseren. Hiertoe dient voorafgaand aan de vaststelling door het
Algemeen Bestuur uw bestuurder met de raad in overleg te treden over de inhoud van deze
beleidsplannen. Als raad wordt u in gelegenheid gesteld wensen ten aanzien van dit beleid kenbaar te
maken. Graag nodigen wij u uit van deze gelegenheid gebruik te maken. Het Dagelijks Bestuur hoopt uw
reactie vóór 1 juli te hebben ontvangen.
Informatiebijeenkomst
Ter voorbereiding van het overleg over de beleidsplannen organiseert VGGM op 4 april een
informatiebijeenkomst voor raadsleden. De uitnodiging hiervoor is separaat verzonden. Om aan de wens
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tegemoet te komen is
onlangs besloten om
een tweede bijeenkomst te organiseren op 17 april. U wordt hierover separaat geïnformeerd. Tijdens deze
bijeenkomsten zal ook worden ingegaan op de jaarrekening 2018 en de ambities van VGGM zoals
genoemd in de Kaderbrief voor 2020 die nader zijn uitgewerkt in de begroting VGGM 2020 en in de
begroting Veilig Thuis 2020

Alle achterliggende documentatie is vanaf 29 maart 2019 openbaar toegankelijk via de volgende link:
www.vggm.nl/raadsinformatieronde2019

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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