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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Op 31 maart vond een reguliere vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi 
en Vechtstreek. Graag informeren wij u met deze raadsinformatiebrief over reguliere zaken die voor uw 
gemeente van direct belang zijn. Het verslag van de openbare vergadering van 31 maart kunt u na 
vaststelling vinden op onze website.  

 

1. Jaarstukken Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2020  

De jaarstukken 2020 vormen het sluitstuk van de cyclus planning en control 2020 van Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek. Een jaar wat met recht historisch genoemd mag worden, gezien de uitbraak van 
een mondiale pandemie. COVID-19 heeft ook Nederland in 2020 fors in haar greep gehouden. Voor onze 
regio, betekende dit vanaf begin maart 2020 een maximaal opgeschaalde crisisstructuur, gedurende het 
hele jaar. Een serieuze duurproef voor de deelnemers binnen de crisisorganisatie én de reguliere 
organisaties. Als veiligheidsregio hebben we duidelijk zichtbaar gemaakt dat wij flexibel zijn en dat in 
staat zijn een crisisstructuur van deze omvang voor een langere periode in stand te houden. Wij mogen 
hierbij vooral trots zijn dat iedereen er ook stond op die momenten dat het nodig was, inclusief de 
ondersteunende processen richting crisisorganisatie en bestuur.  
 
De impact en effecten van de COVID-crisis zijn duidelijk zichtbaar binnen de resultaten die 
gepresenteerd worden in de jaarstukken.  
Tijdens deze crisis heeft de ontwikkeling van de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland niet 
stilgestaan, er zijn hierin grote stappen gemaakt, onder andere een gezamenlijke directie, één 
meldkamer en een veiligheidsbureau voor twee regio’s. Majeure ontwikkelingen die onder andere worden 
beschreven zijn het dossier van de taakdifferentiatie, de ontwikkelingen op het gebied van de 
Omgevingswet en de uittreding van de gemeente Weesp. De beleidsmatige toelichting op de jaarstukken 
laat zien dat er heel veel en ook mooie resultaten geboekt zijn. Organisatie en bestuur hebben 
gezamenlijk een forse inspanning gepleegd om de nu nog lopende crisis te beheersen. Met 
betrokkenheid, motivatie en een hoge dosis professionaliteit zijn producten tot stand gekomen en 
besluiten genomen. 
 
Cijfers in beeld 
Financieel is het jaar afgesloten met een voordelig saldo van € 927.471. Als gevolg van COVID-19 heeft 
een aantal reguliere taken incidenteel niet plaatsgevonden, te denken valt hierbij aan het extern oefenen 
en voordeel op de vergoedingen van vrijwilligers (minder oefenavonden intern en extern). Het 
weerstandsvermogen en de voorzieningen zijn na de bestemming van het resultaat op het gewenste 
niveau, wat hierna rest is een bedrag van € 279.120 dat wij willen retourneren aan de gemeenten. 
Evenals de voorgaande jaren heeft de accountant gecontroleerd of de veiligheidsregio zich aan het eigen 
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vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid heeft gehouden. Geconstateerd is dat een beperkt aantal 
diensten eerder aanbesteed had moeten worden. Inmiddels worden de voorbereidingen getroffen om 
deze diensten alsnog aan te besteden. Verder is vastgesteld dat een getrouw beeld van de jaarcijfers is 
gegeven.  
 
Verdere proces 

De raden hebben de mogelijkheid om op deze jaarstukken een zienswijze aan te leveren, de uiterste 
datum daarvoor is 26 mei 2021. De definitieve vaststelling van de jaarstukken 2020 zal plaatsvinden op 
30 juni, waarna deze naar de toezichthouder wordt verstuurd. 
 

2. Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 2022  

In de Ontwerp-Programmabegroting 2022 (hierna: Programmabegroting) presenteert Veiligheidsregio 
Gooi en Vechtstreek (VRGV) de beleidsvoornemens voor 2022, gebaseerd op het gezamenlijk 
beleidsplan van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek en Veiligheidsregio Flevoland (VRF).  
In deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de doelstellingen voor 2022. Doelstellingen die 
uiteraard beïnvloed zijn door de langdurige COVID-crisis. De Programmabegroting is immers 
samengesteld in een periode dat wij ons nog in het middelpunt van deze crisis bevinden.  
 
Besparingen 
De wethouders financiën hebben in november 2020 gezamenlijk het verzoek aan de veiligheidsregio 
gedaan om bij te dragen aan de financiële uitdagingen waar de gemeenten zich de komende jaren voor 
gesteld zien. In de reactie van de veiligheidsregio is geschetst welke besparingsresultaten in de periode 
van 2009-2016 zijn gerealiseerd en is tevens aangegeven voor welke toekomstige uitdagingen de 
Veiligheidsregio staat. Deze uitdagingen gaan onder andere over taakdifferentiatie brandweer, uittreding 
Weesp en teruglopende inkomsten uit het Openbaar Meldsysteem (OMS). 
 
De zienswijzen van de colleges op de kadernota 2022 gaven daaropvolgend het beeld dat de 
veiligheidsregio de dekking van de gevraagde prijscompensatie van € 185.000 binnen de eigen begroting 
zou moeten kunnen vinden. Rekening houdend met onze uitdagingen en de gegeven zienswijzen willen 
wij met deze programmabegroting niet voorbij gaan aan de financiële besparingen waar de gemeenten 
voor gesteld zijn. Wij committeren ons daarom voor de komende jaren aan een zware 
inspanningsverplichting om tegemoet te komen aan de wens van de colleges tot het realiseren van 
besparingen.  
 
In deze programmabegroting is hiermee een begin gemaakt door taakstellend een bedrag van structureel 
€ 50.000 extra te besparen, bovenop de in deze begroting opgenomen structurele besparing van € 
100.000 als resultaat van de samenwerking met Flevoland. Met betrekking tot de samenwerking met 
Flevoland was door Kokx de Voogd (SOK) initieel een besparing berekend van ongeveer € 250.000. 
Vermeldenswaardig is dat er met de programmabegroting, als gevolg van de samenwerking, een 
structurele besparing van € 350.000 is gerealiseerd, een fors hoger bedrag dan vooraf gecalculeerd. 
Verder zal, als zware inspanningsverplichting, een incidentele besparing ten bedrage van € 135.000 
worden opgenomen in de begroting 2022. Hiermee wordt voor 2022, conform het verzoek van de 
colleges een bedrag ter hoogte van de prijscompensatie (€ 185.000) binnen de eigen begroting gedekt. 
 
Verdere proces 
De raden hebben de mogelijkheid om op deze programmabegroting een zienswijze aan te leveren, de 
uiterste datum daarvoor is 26 mei 2021. De definitieve vaststelling van de programmabegroting 2022 zal 
plaatsvinden op 30 juni, waarna deze naar de toezichthouder wordt verstuurd. 

 

3. Normenkader rechtmatigheidsverklaring  

Vanaf 1 januari  2021 moeten gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen door een 
wetswijziging zelf een rechtmatigheidsverklaring afgeven bij de jaarrekening. Ongewijzigd is dat het 
algemeen bestuur de kaders en normen voor controle afgeeft. Gewijzigd is dat de accountant alleen 
oordeelt over de getrouwheid van de cijfers. Het dagelijks bestuur verantwoordt aan het algemeen bestuur 
dat rechtmatig gehandeld is.  
 

4. Strategisch programma Drieslag  

Met het Strategisch Programma Drieslag is de afgelopen twee jaar verdere invulling gegeven aan de 
interregionale samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek, Flevoland en Utrecht. 
Gezamenlijk is er toegewerkt naar de harmonisatie van interregionale meldkamerprocessen brandweer, 
een Interregionale Procedure Crisisbeheersing en een opleidings- oefen- en trainingsbeleid. Hiermee zijn 
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twee van de drie projecten binnen het programma Drieslag afgerond. Het programma als geheel wordt 
hiermee beëindigd. De bestuurlijke stuurgroep heeft de algemeen besturen van de veiligheidsregio’s 
hierover geïnformeerd in een brief die in het algemeen bestuur van 31 maart ter kennisgeving is 
aangeboden. Deze brief zal via de griffies ook verzonden worden naar de gemeenteraden. 
 
Voortzetting samenwerking drie veiligheidsregio’s 
Hoewel het Programma Drieslag per 1 april 2021 wordt beëindigd, wordt de samenwerking tussen de drie 
regio’s voortgezet. Zo worden de interregionale meldkamerprocessen belegd in het gezamenlijke project 
Meldkamer Midden-Nederland en zal de Interregionale Procedure Crisisbestrijding verder worden 
geborgd in de reguliere operationele afstemmings-overleggen tussen de drie veiligheidsregio’s. Het 
basisoefen- en trainingscentrum brandweer (BOTC) wordt doorgezet, met als extra opdracht te 
onderzoeken of, één of meer aanvullende overheidspartij(en) kunnen deelnemen. Dit om er voor te 
zorgen dat er een bredere financiële basis is en een vervolg project kan worden opgezet tussen de drie 
veiligheidsregio’s en de toetredende partij(en).  
 

5. Voortgang taakdifferentiatie brandweer  

In de maanden december/januari zijn de gevolgen van de landelijke denkrichting taakdifferentiatie, 
eenduidig in beeld gebracht. Deze en de resultaten van de inventarisatie voor onze regio zijn besproken in 
de vergadering van het algemeen bestuur van 10 februari jongstleden. Daarbij is gesproken over de 
bedenkingen die er zijn ten aanzien van de denkrichting, maar ook over de kansen om de organisatie meer 
toekomstbestendig in te richten. 
 
Op basis van de landelijke inventarisatie is aan het Veiligheidsberaad en de minister van Justitie en 
Veiligheid voorgesteld in te stemmen met de verdere uitwerking van de denkrichting onder de voorwaarden 
dat:  
1. de incidentele en structurele kosten worden gedekt vanuit het Rijk en  
2. de resterende juridische knelpunten worden opgelost.  
 
In het overleg tussen Veiligheidsberaad en de minister is geen besluit genomen, omdat een dergelijk besluit 
commitment vraagt van een nieuw kabinet. Wel is in het overleg in meerderheid uitgesproken dat de 
denkrichting een begaanbare weg lijkt als aan de voorwaarden wordt voldaan. Tevens is besproken dat 
een eventuele invoering gefaseerd zal moeten gebeuren over meerdere jaren.  
 
Vanuit het Veiligheidsberaad wordt een korte brief opgesteld aan de minister om te worden toegevoegd 
aan het overdrachtsdossier. Een volgend overleg tussen minister en Veiligheidsberaad wordt op zijn 
vroegst medio juni 2021 verwacht. 
 

Wij vertrouwen erop u met deze brief op de juiste wijze en volledig geïnformeerd te hebben over de 

ontwikkelingen binnen de veiligheidsregio.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio,  

 
        
 
 
 
 
 
J.A. van der Zwan        P.I. Broertjes      
secretaris       voorzitter 


