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De gemeenteraad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen op de ‘Meerjarenkoers
veiligheidsregio Groningen 2018-2021.’
Voorstel

Het college stelt de gemeenteraad van de gemeente Eemsmond voor om;
Met waardering kennis te nemen van de meerjarenkoers veiligheidsregio Groningen met de titel
“Grip op Risico’s” ;
Als zienswijze in te dienen dat de gemeenteraad graag op de hoogte wordt gehouden van de
financiële doorwerking van de meerjarenkoers;
De veiligheidsregio Groningen hiervan per brief op de hoogte te stellen.
Inleiding

Op 7 maart 2018 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen (VRG), de heer Peter den
Oudsten, aan alle colleges van burgmeester en wethouders in de provincie, de Meerjarenkoers
Veiligheidsregio Groningen 2018-2021 aangeboden, met de titel "Grip op Risico's". Daarbij heeft hij
verzoek gedaan om deze ter consultatie voor te leggen aan uw Gemeenteraad.
Mogelijke maatregelen en beoogd effect

Argumenten
De VRG is van en voor de gemeenten. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor veiligheid en hebben op
dat vlak verschillende taken. Een deel van die taken, zoals vastgelegd in de Wet veiligheidsregio's, is

belegd bij VRG. Binnen VRG werken Brandweer, Geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR) en
Gemeentelijke Kolom Groningen (GKG) samen met diverse partners aan crisisbeheersing.
De meerjarenkoers is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en vormt een paraplu boven de
beleidsplannen van de afzonderlijke kolommen. De meerjarenkoers beschrijft de ambities van VRG
voor de komende jaren en hoe de financiering van deze ambities tot stand komt. De meerjarenkoers
is, samen met de begroting, bedoeld als basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief.
Daarmee is het niet het regionaal beleidsplan, zoals bedoeld in artikel 14 Wet veiligheidsregio's.
De voorzitter van de VRG heeft het verzoek gedaan om de Meerjarenkoers Veiligheidsregio
Groningen 2018-2021 ter consultatie voor te leggen aan uw gemeenteraad.
De zienswijzeperiode voor deze meerjarenkoers loopt af op 6 juni 2018. Dit sluit aan op de
zienswijzeperiode van begroting van de VRG van 2019 en de jaarstukken over 2017, die tussen 6 april
2018 en 10 juni 2018 zal zijn.
Neveneffecten, risico’s en alternatieven
Deze meerjarenkoers is, samen met de meerjarenbegroting, ook bedoeld als basis voor een stabiel
financieel meerjarenperspectief.
Het bureau Andersson Efferson Felix (AEF) heeft in 2017 een takenevaluatie uitgevoerd. Op basis van
de uitkomsten van deze takenevaluatie adviseerde AEF een afgewogen pakket aan maatregelen te
nemen op basis van de volgende zes keuzelijnen:
1. verkennen van verdere samenwerking met Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Fryslân
2. verkennen samenwerking GGD Groningen en VRG
3. uitwerken van de inhoudelijke ambities op de kerntaken
4. uitvoeren van maatregelen die financiële ruimte kunnen opleveren
5. maken van afspraken over financiële hygiëneregels
6. bijtrekken van bijdrage vanuit gemeenten
In de meerjarenkoers ligt de nadruk op de derde keuzelijn: de uitwerking van de inhoudelijke
ambities. De andere keuzelijnen worden in de meerjarenkoers slechts kort beschreven.
VRG focust zich de komende jaren op het professioneel verrichten van de kerntaken, brandweerzorg,
geneeskundige hulpverlening, bevolkingszorg en crisisbeheersing en zal daarnaast, in afstemming
met het bestuur, haar rol op andere terreinen verkennen, door samen met partners nieuwe taken te
onderzoeken en/of tijdelijk op te pakken.
Om de ambities te kunnen realiseren wordt begrotingsruimte ingezet. AEF heeft in de takenevaluatie
geconcludeerd dat VRG slechts in beperkte mate bovenwettelijke taken uitvoert en deze doelmatig
inricht. Eventuele bezuinigingsmaatregelen, zoals het bezuinigen op overhead, het teruggeven van
taken aan gemeenten of het sluiten van kazernes, hebben volgens de VRG een negatief effect op de
kwaliteit van de dienstverlening. Gezien de ambitie om de kerntaken professioneel uit te voeren,
kiest VRG niet voor het inzetten van deze maatregelen. Door het inzetten van ruimte in de personele
begroting financieren zij de eerste stappen die nodig zijn om de ambities te realiseren. Door het
Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen zijn in december 2017 de financiële
hygiëneregels reeds vastgesteld.
Integrale consequenties
De investeringen op de kerntaken zijn nog niet bekend. De VRG zal per thema in beeld brengen wat
nodig is om de kwaliteit van de dienstverlening te continueren en zal dit separaat aan het bestuur

voorleggen. Om de dienstverlening van VRG ook de komende jaren op niveau te kunnen houden,
zullen gemeenten rekening moeten houden met een mogelijke uitzetting van de begroting van VRG.
Uitvoering

Nu vast staat dat de meerjarenkoers een financiële doorwerking kent, welke terug komt in onder
andere de begroting 2019, wordt u voorgesteld om als zienswijze in te dienen bij de Veiligheidsregio
Groningen: dat de gemeenteraad graag op de hoogte wordt gehouden van de financiële doorwerking
van deze meerjarenkoers.
Bijlagen en achterliggende documenten

-

Aanbiedingsbrief veiligheidsregio Groningen
Meerjarenkoers veiligheidsregio Groningen 2018-2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 mei 2018;
Gelet op; artikel 34b, Wet Gemeenschappelijke regelingen en het verzoek van de voorzitter van de
veiligheidsregio Groningen van 9 maart 2018,

B E S L U I T:

-

-

Kennis te nemen van de meerjarenkoers veiligheidsregio Groningen
Te besluiten de volgende zienswijze zienswijze in te dienen:
De gemeenteraad wordt graag op de hoogte worden gehouden van de financiële doorwerking
van deze meerjarenkoers
De veiligheidsregio Groningen hiervan per brief op de hoogte te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 31 mei 2018.

Voorzitter,

Griffier,

