
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
t.a.v. het Dagelijks bestuur
Postbus 1120
6501 BC   Nijmegen

Zaltbommel, 

Geachte bestuur,

Tijdens  de  openbare  vergadering  van  9  juni  jongstleden  is  de  jaarrekening  2021  van  de 
veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de orde geweest.

De gemeenteraad heeft besloten om:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de veiligheidsregio Gelderland-

zuid;
2. In te stemmen met de resultaatbestemming van de RAV van

 - € 205.000;
3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemmingen C&R:  

← a. aanvulling algemene reserve  € 150.000;
← b. bestemde reserve duiktaak € 130.000,--
← c  bestemde reserve uitgestelde werkzaamheden €15.000,--
← d. bestemde reserve cao ontwikkeling € 688.000,--
← e. voorgestelde uitkering van het restantresultaat aan de gemeenten 

€ 561.000;
4. Niet in te stemmen met de resultaatbestemming C &R 

             Bestemde reserve wet en regelgeving op het gebied van   
             duurzaamheid 450.000,--
       5.  In te stemmen met bijgaande conceptzienswijze

We stemmen in met enkele toevoegingen van bestemde reserves  aangezien dit ook in het 

algemeen bestuur is besloten. Wij dringen er echter bij u op aan voortaan bestemmingsreserves 

niet via de jaarrekening terug te laten komen maar via de reguliere begrotingswijziging.

Gemeenten worden opnieuw verrast met een voorstel om een bestemde reserve aan te maken 
waarover niet eerder enige vorm van informatie is verstrekt.
Voorgesteld wordt om een bedrag van in totaal € 450.000,- een bestemde reserve te vormen in  
verband  met  de  wet-  en  regelgeving  op  het  gebied  van  duurzaamheid  voor  een  tweetal 
onderwerpen:  Op  dit  moment  wordt  binnen  de  brandweer  gebruik  gemaakt  van  een 
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fluorhoudend  schuimvormende  middel  (SVM).  In  2025  wordt  het  gebruik  van  fluorhoudend 
schuim  verboden.  Daarom  is  het  noodzakelijk  dat  de  komende  jaren  een  overgang  wordt 
gemaakt van fluorhoudend SVM naar fluorvrij SVM. Naast het inkopen van nieuw fluorvrij schuim 
zal het fluorhoudende schuim moeten worden afgevoerd, materialen worden aangepast op dit 
nieuwe schuim en zullen de brandweermedewerkers extra moeten worden getraind. De lasten 
hiervan bedragen in totaal € 300.000,-. Met betrekking tot diesel motor emissie (DME) geldt dat 
de wettelijke normering is gewijzigd. Hierdoor is het noodzakelijk dat aanpassingen aan panden 
en/of materieel de komende tijd plaatsvinden. Deze aanpassingen zijn nodig om de uitstoot van 
schadelijke uitlaatgassen te verminderen. Gezien de omvang van de aanpassing zal dit  over 
meerdere jaren plaatsvinden. Uit een eerste onderzoek blijkt dat ongeveer € 150.000,- nodig is 
om te voldoen aan de nieuwe normering. 

Door het ontbreken van een uitgewerkt voorstel heeft er op dit onderdeel geen ambtelijke en 
bestuurlijke afstemming plaats kunnen vinden. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk de 
urgentie  van  voorgestelde  bestemmingsreserve  te  bepalen.  Ook  is  onduidelijk  in  hoeverre 
bovengenoemde kosten niet kunnen worden ondervangen middels de 
Reguliere vervangingskosten/opleidingskosten.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

De raad voornoemd,
de raadsgriffier,              de voorzitter, 

Drs. M.S.P. Muurling P.C. (Pieter) van Maaren
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