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zienswijze ontwerpbegroting VGGM 2022

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een
zienswijze op de conceptbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheid- en
Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).

Toelichting op het beslispunt
8 weken voor de vaststelling van de ontwerpbegroting door het algemeen bestuur van de
gemeenschappelijke regeling, in casu 23 juni 2021, wordt de raad uitgenodigd tot het kennis
nemen van de ontwerpbegroting en het hierop indienen van een zienswijze indien hij daartoe
aanleiding ziet.
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling neemt kennis van de zienswijzen van de
raden van de aangesloten gemeenten en past daarop indien nodig de ontwerpbegroting aan.
Tevens stelt het dagelijks bestuur een rapportage op van de ingediende zienswijzen en het effect
hiervan voor het algemeen bestuur.

Beoogd effect
Het kunnen indienen van een zienswijze op een ontwerpbegroting van een gemeenschappelijke
regeling is onderdeel van de lokale democratische legitimatie. Naast invloed vanuit de bestuurder
via het algemeen bestuur kan de raad op deze wijze invloed uitoefenen op de begroting.

Kader
Wet gemeenschappelijke regelingen

Argumenten
Gezien het feit dat er geen sprake is van nieuw beleid en voor de gemeente Renkum minimaal
andere (financiële) effecten te verwachten zijn op grond van de eerdere begrotingen en de
uitvoering van de opgelegde taken, is er geen aanleiding om een zienswijze op de ontwerpbegroting
in te dienen.

Voorstel aan de raad
Kanttekeningen
Voor de Brandweer is in het afgelopen jaar een nieuwe verdeelsleutel vastgesteld. Gemeente
Renkum is hierbij een voordeelgemeente. De jaarlijkse bijdrage voor Renkum aan de brandweer
wordt met €141.000,- verminderd. Besloten is om deze aanpassing in twee jaar door te voeren,
waarbij in het eerste jaar (2022) het voordeel voor gemeente Renkum €85.000,- bedraagt en in het
tweede jaar dan € 141.000,- bedraagt. Het financiële voordeel dat Renkum voor 2022 heeft wordt
vrijwel volledig verrekend met de hogere kosten voor de FLO (functioneel leeftijdsontslag) van
brandweer. Dit betreffen personele afspraken welke bij de overgang naar de VGGM gemaakt zijn.
Verder staan de kosten voor de overgang naar 24uur diensten voor de brandweer van gemeente
Ede op de begroting. De bijdrage voor gemeente Renkum is €64.000,-. Omdat we een regionale
brandweer hebben worden deze verandering ook regionaal gefinancierd. Tot slot zijn kosten voor
externe veiligheid opgenomen in de begroting. De bijdrage voor gemeente Renkum bedraagt
€2.000,-. Voorheen kreeg de VGGM deze financiële middelen direct van het rijk. Met ingang van
2022 keert het rijk dit budget uit aan het gemeentefonds.
In de loop van 2021 discussie gevoerd worden over de rol van VGGM in (wettelijke) ontwikkelingen,
zoals de omgevingsvisie, effecten van klimaatverandering en risico’s als gevolg van verduurzaming
van energie. Keuzes in dezen kunnen gevolgen hebben voor de begroting.
Voor de gezondheidsdienst (GGD) staat in de loop van 2021 een functieherwaardering gepland van
verpleegkundigen. Dat kan gevolgen hebben voor de begroting. Indien dit het geval is, dan zal een
gewijzigde begroting voor zienswijze aan u worden voorgelegd.

Draagvlak
Het AB heeft in zijn vergadering van woensdag 24 februari het ontwerp van de begroting 2022
vastgesteld.

Aanpak/Uitvoering
Het dagelijks bestuur wordt van uw besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

Communicatie
Het dagelijks bestuur wordt van uw besluit schriftelijk op de hoogte gesteld.

Financiële consequenties
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*) Wordt gebruikt voor de hogere FLO kosten 2022

Juridische consequenties
Het indienen va een zienswijze heeft geen juridische consequenties. Het dagelijks bestuur kan de
zienswijzen naast zich neerleggen.

WMO-aspecten
Niet van toepassing

Gezondheid
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing
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In afwijking van het advies kunt u ervoor opteren het college opdracht te geven om namens u een
door u geformuleerde zienswijze in te dienen.
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