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Antwoorden op zienswijze gemeente Dalfsen

Geachte gemeenteraad,
Wij ontvingen van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen een
zienswijze op de conceptbegroting 2018 van Veiligheidsregio IJsselland.Wij stellen het op prijs om
onze antwoorden daarop met u te delen omdat zij een rol spelen in de relatie met alle gemeenten.
Algemene en beleidsmatige kaders

Burgemeester en wethouders van Dalfsen geven aan dat met het opnemen van de algemene beleidsmatige en financiële kaders in de aanbiedingsbrief tekort gedaan wordt aan een kadernota als
belangrijk kaderstellend instrument.
Wij hebben daarop geantwoord dat het algemeen bestuur op 16 december 2016 uitvoerig heeft
gesproken over de algemene en beleidsmatige kaders, dit naar aanleiding van een eerdere brief van
de gemeente Dalfsen. De conclusie van deze bespreking was dat het gesprek over fundamentele
keuzes over het werk van de veiligheidsregio en het benodigd budget verder gaat dan louter de
kaderbrief. Het beleidsplan lijkt het juiste instrument te zijn om met elkaar over deze onderwerpen
in gesprek te gaan. Aangezien het huidige beleidsplan een looptijd heeft tot en met 2018 zal het
beleidsplan voor de volgende periode hiertoe een goed aanknopingspunt bieden.
Afgesproken is dat Veiligheidsregio IJssel land op ambtelijk niveau, in afstemming met de gemeenten en de GGD, een voorstel uitwerkt hoe de beleidsvorming in samenwerking met de gemeenten
versterkt kan worden. In dit kader heeft inmiddels een eerste gesprek plaatsgevonden met een
afvaardiging van griffiers.
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Risicomanagement en weerstandsvermogen

Verder vindt het college van de gemeente Dalfsen dat op basis van het financiële risicoprofiel de
beschikbare weerstandscapaciteit onvoldoende is. Het vraagt om dit risicoprofiel tweejaarlijks te
actualiseren, resulterend in een actuele inschatting van het benodigde weerstandsvermogen. Alsmede om hierover in de planning & controldocumenten te rapporteren.
Over dit punt besloot het algemeen bestuur in de vergadering op 5 april 2017 om vooralsnog met
de huidige beschikbare reserve/weerstandsvermogen van 1,0 miljoen euro te volstaan, in plaats van
de in de rapportage berekende 1,18 miljoen euro. Veiligheidsregio IJssellandgaat na deze eerste
risico-inventarisatie ervaring opdoen om definitieve uitspraken te kunnen doen over de eventuele
aanpassing van de hoogte van het aan te houden weerstandsvermogen. Aan de hand van deze ervaring wordt het risicoprofiel periodiek geactualiseerd en hierover gerapporteerd in de reguliere
planning- en controldocumenten. Wij zijn akkoord met het voorstel van de gemeente Dalfsen om
deze periodieke actualisatie over twee jaar uit te voeren.
Tot slot

Indien u nog vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op telefoonnummer 088-1197922 of op het mailadres h.schreuders@vrijsselland.nl.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio IJsselland,

