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VZ,
VVD is verheugd over de nieuwe werkwijze die het college wil
aannemen ten aanzien van de P&C cyclus van
gemeenschappelijke regelingen, waarin wij deelnemen.
Middels het invoeren van zgn. “kadernotities” krijgt onze raad
weer enigszins grip op financiën en beleid van de GR.
Wij steunen het voorstel in het behandeladvies om een
aantal financiële parameters op te nemen per GR in
toekomstige kadernotities.
Eerst een algemene vraag
Wij vroegen ons af in hoeverre financiële meevallers van
deelnemende gemeentes worden doorvertaald in de
begrotingen van de GR’s. Dus als er een hogere uitkering
komt uit het gemeentefonds in hoeverre wordt dit dan
doorvertaald? Zou het principe “trap op trap af” hier ook niet
moeten gelden? Kan de portefeuillehouder hier antwoord op
geven?

Een paar inhoudelijke opmerkingen
• Over de Omgevingsdienst “De Vallei” en Regio “De
Vallei” hebben wij geen opmerkingen. Wij kunnen ons
vinden in de beleidsvoornemens
Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden
• Wij ondersteunen de investeringen in de
vakbekwaamheid van onze brandweermensen.
Permanente educatie is zeer belangrijk om adequaat te
kunnen optreden
• Hetzelfde geldt voor de informatievoorziening met en
naar onze brandweerposten. Deze moet vlekkeloos
verlopen, want het gaat om onze veiligheid.
• Ook ondersteunen wij het zogenaamd “schoon werken”.
Besmetting van brandweerlieden met roetdeeltjes moet
worden voorkomen. Het bestuur neemt hiermee
“werkgeversverantwoordelijkheid”
• Het vergoedingenstelsel van bij de brandweer
aangesloten brandmeldinstallaties is niet legitiem. Dit
brengt een financieel nadeel mee van € 350k. Dekking is
gevonden in het investeringsprogramma. Gaat dit niet
ten koste van de brandveiligheid van ons
brandweerpersoneel. Hoe ziet de portefeuillehouder
dit?

• VGGM wil meer risicogericht werken. Wordt er al
ingezet op meer preventie? Wij hebben eerder al
aandacht gevraagd voor de steeds groter wordende
groep ouderen die zelfstandig thuis wonen. We zien hier
niets van terug in de plannen. Wil onze
portefeuillehouder zich krachtig inzetten om dit alsnog
in de uitvoeringsplannen opgenomen te krijgen?
Regio FoodValley
• Het uitvoeringsprogramma RFV 2016-2019 is nog vers
van de pers. Het is te kort dag om te kunnen
vaststellen of doelstellingen worden gehaald
• VVD Ede is blij met de vijf werkprogramma’s. In bijlage
2 is overzichtelijk per Triple Helix Partner aangegeven
wie voor welke projecten verantwoordelijk is. Prima.
• Gisteren hadden we met de regiocommissie FV een
bijeenkomst in Wageningen. Wederom bleek dat
raadsleden in de regio onvoldoende notie hebben wat
wij aan cofinanciering ophalen.
• De discussie in de regiocommissie gaat teveel over de
apparaatskosten (hoogte inwonersbijdrage) en te
weinig over extra opbrengsten en de voordelen van de
samenwerking.

