
Boer & Burger partij  

Technische vragen 
 

 

Datum: 10-05-2022 

 

Onderwerp: Technische vragen jaarstukken Veiligheidsregio  

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

 

1. Als ik me niet vergis dan komt slechts 13% van de baten vanuit het rijk. Wat doet de 
veiligheidsregio om die baten hoger te krijgen? 
 
2. Heeft de rest van Nederland ook samenwerkingsverbanden zoals de veiligheidsregio?  Zo ja, hoe 
hoog is de bijdrage van het rijk die zij ontvangen en hoeveel moeten de gemeentes daar uit eigen zak 
bijdragen? 
 
3. Zijn gemeentes die geen samenwerkingsverband hebben in verhouding duurder of goedkoper uit 
dan gemeentes die dat wel hebben? 
 
4. Voor zover mij bekend ontvangt onze gemeente de laagste eigen bijdrage uit het gemeentefonds. 
Wordt daar ook rekening mee gehouden met de verdeling van de kosten voor de veiligheidsregio? Dat 
wij om die reden in verhouding ook minder hoeven bij te dragen? 
 

 

 

Namens de fractie van B&B P  

 

 
Datum: 11 mei 2022 
 

 
De beantwoording 
Antwoorden vragen Boer en burgerpartij VRG 

 

1. 13% van de baten vanuit het Rijk. Wat doet de -regio om die baten hoger te krijgen? 

 

Reactie: 

Op basis van de geactualiseerde begroting 2022 van de VRG is de Rijksbijdrage c.a. 7 miljoen 
op een totaal van c.a. 54 miljoen, dat is inderdaad c.a. 13% 

De rijksbijdrage is gebaseerd op “objectieve” verdeelmaatstaven die voor het gemeentefonds 
worden gehanteerd en welke voor alle gemeenten worden gehanteerd. Deze 
verdeelmaatstaven worden in de tijd geactualiseerd, Voor de actualisatie wordt gebruik 
gemaakt van door de -regio’s aangedragen onevenwichtigheden in de maatstaven. 

De eerstvolgende herijking van het gemeentefonds op dit onderdeel is voor advies voorgelegd 
aan de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). Het beoogde moment van invoering is 1 januari 
2023. Na besluitvorming dient daarbij nog een actualisatie plaats te vinden naar de situatie in 
2023. 
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2021 2022 2022 2023 

VRG Concept Beleids Actuele Begroting 

(x € 1.000) JR begroting begroting 
 

Rijksbijdrage (Bdur) 7.050 7.055 7.055 7.238 

Totale baten 54.181 54.016 54.607 55.730 

% 13,01% 13,06% 12,92% 12,99% 

     
VRG Concept Beleids Actuele Begroting 

(x € 1.000) JR begroting begroting 
 

Gemeentelijke bijdragen 45.922 46.521 46.973 48.022 

Totale baten 54.181 54.016 54.607 55.730 

% 84,76% 86,12% 86,02% 86,17% 

 

2. Rest van Nederland ook samenwerkingsverbanden als VRG? Hoe hoog is de bijdrage van het 

Rijk die zij ontvangen en hoeveel moeten de gemeenten daar uit eigen zak bijdragen? 
 

Reactie: 

Ja, zoals in de beantwoording van vraag 1 is vermeld is de rijksbijdrage gebaseerd op een 
objectief verdeel model. Er kan dus niet zonder meer worden gesteld dat de ene gemeente 
meer of minder ontvangt zonder de verdeelmaatstaven daarbij te betrekken. Hoeveel de 
gemeenten uit eigen middelen bijdragen verstrekken is per veiligheidsregio verschillend en 
afhankelijk van de desbetreffende begroting die het algemeen bestuur van een -regio vaststelt. 

 

Begroting 2022 
     

VRG (x € 1.000) 
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Rijksbijdrage (Bdur) 12.244 5.936 9.501 5.022 7.396 

Totale baten 166.127 70.526 100.111 31.432 85.821 

% 7,37% 8,42% 9,49% 15,98% 8,62% 

      
Gemeentelijke bijdragen 96.278 58.834 89.589 27.328 70.188 

Totale baten 166.127 70.526 100.111 31.432 85.821 
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% 57,95% 83,42% 89,49% 86,94% 81,78% 

 

 

3. Gemeenten die geen samenwerkingsverband hebben in verhouding duurder of goedkoper uit? 
 

Reactie: 

De veiligheidsregio’s vormen een landelijk dekkend netwerk van alle gemeenten. Zodoende 
kunnen we geen vergelijk maken zoals door u gevraagd. 

 

4. MG heeft de laagste eigen bijdrage uit het gemeentefonds, Juist? Is daar rekening mee 

gehouden van de kosten van de VRG? Hoeven we dan ook in verhouding minder bij te dragen? 
 

Reactie: 

In uw vraag is een contradictie besloten. U heeft het over ontvangen van de laagste eigen 
bijdrage uit het gemeentefonds. Zonder uw vraag nader te verduidelijken is het moeilijk om daar 
een sluitende reactie op te geven. Wel kunnen we stellen dat de verdeelsleutel voor de 
berekening van de gemeentelijke bijdrage mede is gebaseerd op het fictief aandeel in het 
gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding per 1 januari van het jaar waarop de 
betaling van de bijdragen betrekking heeft. Per jaar kan hierdoor de onderlinge verhouding 
tussen de gemeenten wijzigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-
regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

