
Begroting 2022

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Portefeuillehouder
J.P.M. Meijers

De gemeentelijke financiële bijdrage
Begroot in 2022: € 2.259.680

Begroot in 2021: € 2.211.320

Begroot in 2020: € 2.088.456 Werkelijk 2020: € 2.086.599

Advies:
Een positieve zienswijze op de begroting 2022 uit te brengen. 

Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties.

Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023 – 2025.

Inhoudelijk
Welke taken voert de gemeenschappelijke regeling voor ons uit?

De veiligheidsregio levert de operationele dienstverlening op de terreinen van brandweer, 

ambulancezorg, meldkamer en voorbereiding en bestrijding van crisis en rampen.

Zijn alle taken goed in de begroting opgenomen?

In de begroting zijn de taken opgenomen die uitvoering geven aan het in december 2019 vastgestelde 

Regionale Beleidsplan. Daarbij zijn er vier accenten te noemen:

1. Versterking samenwerking en afstemming

2. Risicogerichte benadering

3. Versterken weerbare samenleving

4. Toekomstbestendig houden van de veiligheidsregio.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2021?

Er geen grote verschillen in beleidsvoornemens. 

Zijn er belangrijke thema’s en ontwikkelingen?

De voorgestelde bezuinigingsopties gaan ten koste van de repressieve dekking en dienstverlening. 

Het doorvoeren van de bezuinigingsopties zouden gevolgen hebben voor operationele prestaties en 

dienstverlening en merkbaar zijn voor onze inwoners. Met het wegbezuinigen van bepaalde 

specialismen is het denkbaar dat de betrokkenheid van de brandweervrijwillligers afneemt.

Financieel
Is er een stijging of daling van de gemeentelijke bijdrage en hoe wordt deze verklaard?

De gemeentelijke bijdrage stijgt met € 48.360. De gemeentelijke bijdrage stijgt voornamelijk door loon- 



en prijscompensatie. 

De begroting 2022 is sluitend en heeft een positief saldo van €19.000. De voor 2022 gehanteerde 

indexering (2,16%) is samengesteld uit een loon en prijscomponent (70-30) en volgt daarmee de 

landelijke ontwikkelingen. Bovendien is dit in lijn met het door de VRGZ vastgestelde kaders die hun 

oorsprong vinden in de BRN-richtlijnen.

Is er een bezuinigingstaakstelling en wordt deze gehaald?

De begroting is sluitend. Zoals beschreven onder belangrijke thema’s en ontwikkelingen gaan de 

voorgestelde bezuinigingsopties ten koste van de repressieve dekken en dienstverlening.

Is er voldoende rekening gehouden met eventuele risico’s?

De algemene reserve is onder de bestuurlijke gewenste norm. De verwachte beschikbare 

weerstandscapaciteit is niet toereikend om de geïnventariseerde en gecalculeerde risico’s te dekken. 

Algemene financiële indruk van de begroting

De begroting ziet er in basis goed uit, met aandacht voor de lichte kwetsbaarheid aangaande de 

reserve. De begroting is beleidsarm. 


