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Geadviseerd besluit

1. Geen zienswijze indienen tegen de Jaarstukken 2015 en de Begroting 2017 van de VGGM.

Toelichting op beslispunten

Begin april heeft de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) u de Concept-
jaarstukken 2015 en Ontwerpbegroting 2017 toegestuurd. Op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bent u in de gelegenheid een zienswijze in te dienen tegen 
de begroting. Wij adviseren u met dit voorstel om geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Door het al dan niet indienen van een zienswijze, geeft u invulling aan uw controlerende taak 
richting de VGGM.

Kader

De werkwijze rondom de financiële stukken van de VGGM is vastgelegd in de gemeenschappelijke 
regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (GR VGGM).

Argumenten

Het bestuur van de VGGM stelt jaarlijks de ontwerpbegroting voor het komend kalenderjaar en de 
jaarstukken van het afgelopen kalenderjaar vast. Voorafgaand aan het vaststellen worden de in de 
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
kenbaar te maken. Concreet wordt gevraagd om in te stemmen met de jaarstukken 2015 en de 
ontwerpbegroting 2017.

De VGGM sluit 2015 af met een positief resultaat van €4,5 miljoen. Het voorstel tot 
resultaatbestemming en vaststelling van de inwonerbijdrage 2015 is opgenomen in onderdeel 2.2 
van de jaarstukken. Het resultaat is gedeeltelijk incidenteel en gedeeltelijk structureel. Positieve 
resultaten over de achterliggende jaren hebben reeds geleid tot aanpassingen in de begroting van 
de VGGM. Het dagelijks bestuur stelt voor om ten aanzien van de brandweer drie jaar na de 
regionalisering (dus in 2017) te beoordelen of en op welke budgetten aanvullende besparingen 
mogelijk zijn.



Voorstel aan de raad

De begroting voor 2017 heeft een beleidsarm karakter. Dit sluit aan op het beleid van de 
voorafgaande jaren. De toename van de inwonerbijdrage blijft beperkt. De stijging komt voort uit de 
loonontwikkeling en de prijsstijging.

Kanttekeningen

Op grond van de GR VGGM heeft u acht weken de gelegenheid om uw zienswijze in te dienen op de 
conceptbegroting van de VGGM. Rekening houdend met deze zienswijze stelt het algemeen bestuur 
van de VGGM voor 1 juli de begroting voor het komend jaar vast. Begroting en jaarstukken moeten 
uiterlijk 15 juli worden ingediend bij Gedeputeerde Staten. Door wisselingen binnen zowel de 
organisatie als het bestuur is helaas verzuimd dit voorstel tijdig aan u aan te bieden. Wij verzoeken 
u desondanks alsnog formeel in te stemmen met dit voorstel.

Draagvlak

De jaarstukken en ontwerpbegroting zijn vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de VGGM en 
besproken in de financiële commissie (bestuurlijk) en het controllersoverleg (ambtelijk) VGGM.

Aanpak/Uitvoering

Na behandeling in de raad wordt de VGGM op de hoogte gebracht van uw besluit.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Financiële consequenties

In onze Voorjaarsnota 2016 is rekening gehouden met de resultaatbestemming zoals voorgesteld in 
de jaarstukken 2015 van de VGGM. De stijging van onze bijdrage voor 2017 wordt bekostigd uit de 
stelpost voor loon- en prijsstijgingen.

Juridische consequenties

Geen.

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven 

Geen.
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