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1. Voorstel 

Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Groningen en geen zienswijze 

op de actualisatie begroting 2020 en de begroting 2021 van de Veiligheidsregio Groningen in te 

dienen. 

 

2. Inleiding 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) zijn de Brandweer, 

Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de 

Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. De VRG biedt de financiële stukken aan. Het betreft 

de jaarrekening 2019, de actualisatie begroting 2020 en de concept beleidsbegroting 2021 

inclusief financieel meerjarenperspectief. 

 

Het algemeen bestuur heeft op 3 juli 2020 de jaarrekening 2019 vastgesteld en legt deze ter 

kennisname voor aan de raden. 

Het dagelijks bestuur heeft op 2 oktober 2020 ingestemd met de actualisatie begroting 2020 en 

de concept beleidsbegroting 2021 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze.  

 
Jaarstukken 2019 
De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van de Veiligheidsregio. 

In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting 

geformuleerde doelen. Daarnaast worden het weerstandsvermogen, de risico’s en de 

ontwikkeling van de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is voornamelijk financieel van 

aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma. 

 

Actualisatie begroting 2020 en beleidsbegroting 2021 

In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over de voortschrijdende ontwikkelingen die 

actualisatie rechtvaardigen. In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de 

doelstellingen die VRG zich stelt voor het boekjaar 2021 en het financiële kader dat hiermee is 
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gemoeid.  

De concept beleidsbegroting 2021 is later dan gebruikelijk. Dit is verder toegelicht in paragraaf 

8 en in bijgaande aanbiedingsbrief van de VRG. In de aanbiedingsbrief zijn tevens een aantal 

belangrijke ontwikkelingen beschreven die van invloed zijn op de begroting. Mogelijke 

financiële effecten zijn deels nog niet verwerkt in de concept beleidsbegroting 2021. Het 

college wordt per brief geïnformeerd over de uitkomsten van bestuurlijk overleg in oktober 

over de effecten voor 2021 en verder. 

 

Meerjarenkoers 

In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan de vastgestelde Meerjarenkoers 2018-2021. Deze 

Meerjarenkoers is bedoeld als inhoudelijke richting voor VRG en vastgesteld door het AB op 13 

december 2018. VRG wil de professionele taakuitvoering op niveau houden, passend bij het 

risicoprofiel van en ontwikkelingen binnen de regio. 

De ambitie van de VRG is gemeenten grip te bieden op veiligheid door zich te focussen op haar 

kerntaken en deze proactief en professioneel uit te voeren. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 

met de gemeenten en de partners. Kernwaarden als proactief handelen, nauwe verbondenheid 

met gemeenten, het centrum voor samenwerking en professionaliteit staan hierbij centraal. 

 

3. Publiekssamenvatting 

Het doel van de Veiligheidsregio is om de kwaliteit van de dienstverlening zo goed mogelijk aan 

te laten sluiten op de behoefte van de gemeente en de taken goed en veilig uit te voeren. 

Daarbij wordt gestreefd naar een balans tussen een stabiele en realistische inbedding van 

structurele lasten. De Veiligheidsregio Groningen ziet kansen om samen met inwoners, partners 

en bestuurders, een toekomstbestendig lokaal georiënteerd netwerk van hulpverlening en 

crisisbeheersing verder uit te bouwen. Het vertrekpunt is een solide basis; de uitvoering van 

taken in evenwicht met de beschikbare middelen.   

 

4. Bevoegdheid raad 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b nemen de aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten kennis van de jaarstukken 2020. 

Conform artikel 35 van deze regeling wordt de actualisatie begroting 2020 en de 

conceptbeleidsbegroting 2021 ter consultatie aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

5. Beoogd effect 

Informeren van de raad over de jaarstukken 2019, de actualisatie begroting 2020 en de concept 

beleidsbegroting 2021 in het kader van de P&C cyclus van de VRG. Informeren van de VRG over 

het standpunt van de raad over de actualisatie begroting 2020 en concept beleidsbegroting 

2021. 
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6. Historische context 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, 

Crisisbeheersing, Gemeentelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de regio 

(GHOR) bestuurlijk ondergebracht. 

 

7. Argumenten 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b nemen de aan de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten kennis van de jaarstukken 2020. 

Conform artikel 35 van deze regeling wordt de actualisatie begroting 2020 en de 

conceptbeleidsbegroting 2021 ter consultatie aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

Jaarstukken 2019 

De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt op 

hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. De 

accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2019. Dit 

houdt in dat de cijfers een getrouw beeld geven van de financiële positie en het 

weerstandsvermogen wordt toereikend geacht. 

 

Actualisatie begroting 2020  

Na het opstellen van de beleidsbegroting 2020 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden 

die het herzien van de begroting 2020 noodzakelijk maken. Het dagelijks bestuur van de VRG 

heeft ingestemd met de actualisatie begroting 2020. 

 

Beleidsbegroting 2021 

De VRG streeft naar een zo stabiel mogelijk financieel meerjarenperspectief 

voor de organisatie en de gemeenten die de activiteiten (grotendeels) financieren. Deze 

beleidsbegroting is evenals voorgaande begrotingen sober ingestoken.  

 

De begroting 2021 kent vijf programma’s: 

* Brandweer inclusief meldkamer 

* Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 

* Gemeentelijke Kolom Groningen 

* GHOR 

* Overhead  

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie de toelichting onder de Financiële paragraaf (8). 

 

9. Financiële paragraaf 
 
Jaarrekening 2019 Veiligheidsregio Groningen 
 
Het resultaat van de VRG bedraagt € 15,3 miljoen negatief. Dit komt grotendeels door het vormen 
van de voorziening van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO). Bij de controle van de jaarrekening 
2019 van de Veiligheidsregio Groningen is door haar accountant aangegeven dat de kosten voor het 
FLO onvoldoende waren meegenomen. De Veiligheidsregio dient hiervoor een voorziening te treffen 
van € 15,2 miljoen. Door het vormen van de voorziening komt haar algemene reserve onder druk te 
staan. De VRG heeft, in samenwerking met de deelnemende gemeenten en in overleg met de 
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Provincie Groningen, een plan uitgewerkt om het negatieve eigen vermogen van €10,2 miljoen op 
te lossen. De consequenties voor de gemeentelijke bijdrage zijn verwerkt in de actualisatie 
begroting 2020 en begroting 2021 van de Veiligheidsregio (zie hieronder). 
 
Actualisatie begroting 2020 Veiligheidsregio Groningen  
 
Na het opstellen van de beleidsbegroting 2020 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
die het herzien van de begroting 2020 noodzakelijk maken. Aan het Algemeen Bestuur wordt 
voorgesteld om de begroting 2020 vanwege deze ontwikkelingen te actualiseren: 

- Nacalculatie loonindexatie 2019/2020; 
- Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2020 ten gevolge van de herindelingen en 

gewijzigde verdeelsleutel. Dit leidt tot herverdelingseffecten voor de deelnemende 
gemeenten. 

- Gewijzigde Rijksbijdrage en realistische inschatting overige baten; 
- Extra gemeentelijke bijdrage i.v.m. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO 

 
Voor de gemeente Midden-Groningen hebben bovenstaande mutaties een structureel, positief 
effect. Met name de wijziging in de verdeelsleutel valt gunstig uit. De kosten van de regionale 
brandweer en meldkamer worden verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het 
fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Als gevolg van de 
herindelingen zijn deze bedragen gewijzigd.  
 
Begroting 2021 Veiligheidsregio Groningen 
 
Meerjarenbegroting 
In de begroting 2021 zijn ten opzichte van de actuele begroting 2020 alleen autonome 
ontwikkelingen opgenomen en geen nieuwe ambities of opgaven die leiden tot een hogere 
deelnemersbijdrage. De volgende autonome ontwikkelingen zijn verwerkt: 

- Indexatie loon- en prijsontwikkeling; 
- Gewijzigde verdeelsleutel; 
- Ontwikkeling rentelasten. 

 
Op basis van de begroting 2020 van de Veiligheidsregio was in de meerjarenbegroting van de 
gemeente Midden-Groningen al rekening gehouden met indexatie. De indexatie is lager dan in de 
begroting 2020.  
 
Effect in begroting van Midden-Groningen 
Bovenstaande ontwikkelingen, inclusief het herstelplan met betrekking tot de algemene reserve 
van de VRG, hebben het volgende effect in de begroting van Midden-Groningen: 
 

    2020 2021 2022 2023 2024 

Volgens P&C doc VRG 3.843.077 3.931.930 4.010.569 4.085.967 4.067.330 

In begroting MG 3.950.475 3.931.060 4.004.850 4.075.601 4.147.681 

    -107.398 870 5.719 10.366 -80.351 

 

De financiële consequenties worden voor 2020 verwerkt in de jaarrekening 2020 en voor de overige 

jaren in de 1e bijstelling van de begroting 2021. 
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10. Communicatie 

De Veiligheidsregio Groningen wordt per brief op de hoogte gesteld. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Algemeen Bestuur zal het besluit om geen zienswijze in te dienen betrekken bij de definitieve 

vaststelling van de stukken. Indien in afwijking van het voorstel wordt besloten om een zienswijze 

in te dienen, loopt de zienswijzeperiode tot 2 december 2020. Daarna worden de stukken op 10 

december 2020 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Als laatste stap worden de 

stukken uiterlijk 15 december verstuurd naar de provincie. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Adriaan Hoogendoorn 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
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