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1. Voorstel 

 Kennis te nemen van de financiële jaarstukken 2017 van de Veiligheidsregio Groningen 

 Kennis te nemen van de conceptbeleidsbegroting 2019 en Meerjarenkoers 2018-2021 van de 

Veiligheidsregio Groningen met het advies geen zienswijze in te dienen.  

 

2. Inleiding 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, Crisisbeheersing, 

Gemeentelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de regio (GHOR) bestuurlijk 

ondergebracht. 
 

In haar vergadering van 6 april jl. heeft het algemeen bestuur de financiële jaarstukken besproken 
en van een positief advies voorzien voor doorgeleiding naar de gemeenteraden ter zienswijze.  

In het jaarverslag 2017 wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting 

geformuleerde doelen. Daarnaast wordt 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. Er wordt een bestemmingsvoorstel voor dit 

resultaat gedaan.  

 
In de begroting 2019 wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die VRG zich stelt voor het jaar 
2019 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. In de begroting wordt onderscheid gemaakt 
tussen autonome ontwikkelingen en beleidskeuzes. Autonome ontwikkelingen hebben geen 
financiële consequenties en de posten voor beleidsontwikkelingen hebben wel financiële gevolgen.  

 
In de Meerjarenkoers 2018-2021 worden de ambities van de Veiligheidsregio Groningen 
beschreven en hoe ze dat wil doen. Deze Meerjarenkoers is, samen met de begroting, ook bedoelt 
als basis voor een stabiel financieel meerjarenperspectief. In de begroting is de besluitvorming over 
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de Meerjarenkoers verwerkt. De elementen in de Meerjarenkoers zijn in de verschillende 
programma’s van de begroting verwerkt.  
 

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 uit te bouwen. In de jaarstukken en de meerjarenkoers is dit terug te zien. Het 

vertrekpunt is een solide basis; de uitvoering van taken in evenwicht met de beschikbare middelen.   

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 34b, legt de Veiligheidsregio Groningen de 

voorlopige jaarstukken 2017 ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad. Volgens artikel 35, wordt 

de beleidsbegroting 2019 voor consultatie voorgelegd aan de gemeenteraad.  

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn controlerende rol.  

5. Beoogd effect 

Kennis te hebben van de jaarstukken 2017, conceptbeleidsbegroting 2019 en Meerjarenkoers 2018-

2021. Het bieden van de mogelijkheid tot het indienen van een  zienswijze op de 

conceptbeleidsbegroting 2019 en op de Meerjarenkoers 2018-2021. 

 

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

regeling deelnemende gemeenten kennis van de jaarstukken 2017. Conform artikel 35 van deze 

regeling wordt de conceptbeleidsbegroting 2019 ter consultatie aan de gemeenteraad aangeboden. 

 

De jaarstukken 2017 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.   

 
De beleidsbegroting 2019 is gebaseerd op de Meerjarenkoers 2018-2021. De begroting kent tevens 
een nieuw programma: het programma “Organisatie”. In dit programma zijn alle kosten opgenomen 
voor (hiërarchische) ondersteuning van de organisatie door leidinggevenden en de kosten van de 
ondersteunende diensten, zowel personeel als materieel. 
De begroting 2019 kent daarmee vijf programma’s: 
* Brandweer inclusief meldkamer 
* Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 
* Gemeentelijke Kolom Groningen 
* GHOR 
* Organisatie. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie de financiële paragraaf 

9. Financiële paragraaf 

 

Rekening 2017 

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 2.209 duizend euro. Voorgesteld wordt om een 

bestemmingsreserve te treffen van 803 duizend euro voor de huisvesting in de gemeente 

Groningen.  

Er was gerekend op een tekort van 863 duizend euro die gedekt zou moeten worden uit de 

reserves. Er hoefde geen beroep gedaan te worden op de reserve. De baten bleken daarnaast zelfs  

1.427 duizend euro hoger dan de totale lasten. Hierdoor is het resultaat na reserve mutatie 2.290 

duizend euro. 

De totale baten waren 1.076 duizend euro hoger dan geraamd en de totale lasten waren 1.214 

duizend euro lager dan geraamd. Totale resultaat dus 2.290 duizend euro. 
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Verklaring van het financiële resultaat 
  Omschrijving Voordeel Nadeel 

 Na het vaststellen van de begroting is de Rijksbijdrage BDuR 
verhoogd 

 €       28.000    

 Toekenning van een onvoorziene loon- en prijscompensatie  €       78.000    

 De subsidie Impuls omgevingsveiligheid is onverwacht toch door 
het ministerie gecontinueerd. 

 €     382.000    

 Voorziening AOW-hiaat: Compensatie door de VRG van het 
financiële nadeel, a.g.v. de verhoging van de AOW-leeftijd, voor 
medewerkers die met FLO zijn gegaan. 

   €    436.000  

 Lagere kosten van opleiding van repressief personeel a.g.v. een 
lager aantal aanmeldingen. 

 €     209.000    

 Op huisvesting waren de onderhoudskosten in het eerste jaar 
lager 

 €     238.000    

 Huisvesting: De voorgenomen afschrijvings-/huurkosten zijn lager 
doordat 2 kazernes nog niet zijn overgenomen. 

 €     803.000    

1) 

Personeel: 8 medewerkers zijn een deel van het jaar 
gedetacheerd en het voorlopige nog niet invullen van 
openstaande vacatures levert een voordeel op 

 €     882.000    

2) 

Overig  €     106.000    

 Totaal  € 2.726.000   €    436.000  

 Financiële resultaat (voordelig)    € 2.290.000  

    € 2.726.000   €  2.726.000  

 

    

    1) Voor de dekking van de afschrijvingslasten van de eind 2017 nog niet overgenomen kazernes van de 
gemeente Groningen heeft men 803 duizend euro toegevoegd aan de bestemmingsreserve huisvesting.  

 

 2) Voor 600 duizend euro is een bestemmingsreserve reorganisatie gevormd ter dekking van de personele 
frictiekosten of hiermee gepaard gaande inkomstengaranties.  
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Het financiële resultaat wordt als volgt bestemd: 
  Vorming bestemmingsreserve huisvesting    €                803.000  

Vorming bestemmingsreserve begrotingsactualisatie 2017    €                767.000  

Vorming bestemmingsreserve reorganisatie    €                600.000  

Vorming bestemmingsreserve Versterking Gemeentelijke Kolom Groningen 2018  €                  69.000  

Dotatie aan algemene reserve VRG    €                  51.000  

  
 €            2.290.000  

    
Begroting 2019 
 
Autonome ontwikkelingen: 

 Ontwikkeling rentelasten 

 Meerjarenonderhoudsplan vastgoedportefeuille; 

 Impulssubsidie. 

 
Ontwikkeling rentelasten 
De indexatie voor loon en prijsstijgingen inclusief de nacalculatie voor 2019 komt uit op een bedrag 
van 945 duizend euro. Oorspronkelijk is gewerkt met een rekenrente van 4,5%. Naar verwachting 
zal de lage rente nog wel enkele jaren aanhouden. In de begroting 2019 wordt op basis van de 
regels gerekend met een rente van 1,75%. Voor het vastgoed betekent dit een substantieel (niet 
structurele) voordeel van 400 duizend euro. Voorgesteld wordt om dit rentevoordeel structureel in 
te leveren. 
 
Meerjarenonderhoudsplan vastgoedportefeuille 
De verwachting is dat de huisvestingstransitie in 2018 volledig wordt afgerond. In 2017 is voor de 
gehele vastgoedportefeuille een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. De onderhoudslasten voor 
vastgoed waren gebaseerd op het zogenaamde Brink rapport, zoals opgesteld in het najaar van 
2014. Inmiddels is duidelijk dat het tarief voor onderhoud destijds te laag is ingeschat. Het tekort 
bedraagt jaarlijks 400 duizend euro. 

 
Het voordeel van de rentelasten ad 400 duizend euro en het nadeel van de onderhoudslasten ook 
ad 400 duizend euro betreffen beide de vastgoedportefeuille. Men stelt voor de mee- en 
tegenvaller met elkaar te compenseren. Risico hierin is dat de rente “voorlopig” nog wel laag 
blijft, maar hoe lang dit nog zo blijft, blijft de vraag. De onderhoudslasten zijn daarentegen met 
meer zekerheid te ramen.   De hoogte van de onderhoudskosten zijn immers gebaseerd op ervaring 
en benchmarking. 
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Impulssubsidie      
Voor 2019 is het ontvangen van de impulssubsidie voor lokaal omgevingsbeleid onzeker. Deze 
subsidie is in de begroting 2019 voor 50% als baten opgenomen. Dit is dus een onzekerheid/risico. 
 
Beleidsontwikkelingen: 
Het AB heeft ingestemd met een versterking van de Gemeentelijke Kolom. Met de formatie-
uitbreiding leidt dit tot een uitzetting van: 

 Het begrotingsprogramma Gemeentelijke Kolom met € 210 duizend 

 Bij het begrotingsprogramma Organisatie van € 32 duizend 
 
Overige ontwikkelingen: 
Hieronder volgen beleidsontwikkelingen waar de huidige beschikbare budgetruimte voor wordt 
ingezet die vooralsnog niet tot wijziging in de financiële begroting 2019 hebben geleid. 

 
 
Onder de overige ontwikkelingen wordt gerekend: 
 Uitvoering van Meerjarenkoers VRG: 

 Verkennen nieuwe risico’s: 
 Aardbevingen; 
 Omgevingswet; 
 Risico’s uit hoofde van cybercrime; 
 Terrorismegevolgbestrijding. 

 Dynamisch risico profiel en informatie gestuurd werken: 
Het dynamisch risicoprofiel geeft een actueel beeld van risico’s in het verzorgingsgebied die 
zich kunnen ontwikkelen tot incidenten en crises zodat gemeenten, VRG en partners daarop 
kunnen acteren. In de loop van 2019 wordt hierover een voorstel verwacht. 
 Omgevingswet (geplande ingangsdatum is 1 januari 2021) 
In het voorjaar van 2019 kan naar verwachting een eerste indruk worden gegeven van de 
consequenties. 
 

 Ontwikkelingen Brandweerzorg: 
 Thema’s: 

o Brandweeronderzoek stedelijk gebied 
o Buurtgerichte brandweerzorg; 
o Ontwikkelingen bluswatervoorziening en 
o Toekomstbestendige paraatheid brandweer. 

In de begroting 2019 is voor deze thema’s nog geen keuze voorgelegd, dan wel een uitzetting  
voor gevraagd. 

 
 Meldkamer: 
Momenteel is een wetsvoorstel in voorbereiding gebaseerd op het Transitieakkoord en de 
heroriëntatie voor vorming van de Landelijke Meldkamer Organisatie (LMO). De besluitvorming 
over dit proces loopt nog. Wanneer de Veiligeheidsregio’s instemmen met de package deal voor 
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de Landelijke Meldkamer Organisatie, dan zal er bij VRG door hogere beheerskosten een 
negatief resultaat ontstaan van € 135.000,= per jaar. Dit zijn meerkosten voor hetzelfde 
product, waarbij geen inverdienmogelijkheden en significante kwaliteitswinst is te behalen. 

 
 Toenemende eisen Arbo, milieu en veiligheid: 
Het gaat hierbij om strengere euronormen voor de uitstoot van gassen, aanpassingen voor 
effectief en veilig gebruik van de auto en andere Arbo technische aanpassingen. Deze 
aanpassingen hebben een prijsopdrijvend effect. Vanwege de lage rentestand is er vooralsnog 
voldoende budgettaire ruimte om dit op te vangen. 
 
 

 Ontwikkelingen specifiek Crisesbeheersing: 
 Centrum voor samenwerking 
 Aardbevingen: 

In de begroting 2019 is alleen de toezegging opgenomen van de Nationaal Coördinator Groningen 
(NVG) dat er tot juni 2020 financiële ondersteuning wordt geboden zodat de VRG zich optimaal kan 
voorbereiden op een zware aardbeving. Aardbevingen zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Men 
verwacht een structureel risico van 600 duizend euro. De urgentie van de benodigde kosten blijft 
onderwerp van gesprek met NCG. Ook wordt waar mogelijk een beroep tot financiële bijdrage 
gedaan bij vakdepartementen en andere externe financiers. 
In 2018 zal op basis van de halfjaarlijkse cijfers een begrotingsactualisatie worden opgesteld voor 
2018 om met name de toegezegde compensatie van de NCG te verantwoorden. 

 

 
Financiële bijdrage gemeente Midden-Groningen aan de Veiligheidsregio Groningen 

 
    2018  2019  2020  2021 

Huidige begroting   € 3.856.956 € 3.924.453 € 3.993.131 € 4.063.010 
Bijgestelde raming VRG  € 3.833.318 € 3.900.399 € 3.849.392 
Voordeel gemeente MG €      91.135 €     92.732 €    213.618 
 
Deze voordelen worden in de voorjaarsnota meegenomen. 
Dekking voor de uitgaven ontvangen we globaal via de Gemeentefonds-uitkeringen en 
belastingopbrengsten. 
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10. Communicatie 

Van een eventuele zienswijze door de gemeenteraad wordt de Veiligheidsregio Groningen per brief 

op de hoogte gesteld. 

 

9. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De begroting 2019 is gebaseerd op de meerjarenkoers. De zienswijzeperiode loopt tot 6 juni 2018. 

De begroting vormt onderdeel van de P&C cyclus, die voor 1 augustus 2018 aan de gedeputeerde 

staten moet worden gestuurd, conform de wet gemeenschappelijke regelingen. Gezien de vereiste 

tijdtrajecten zal de zienswijze voor de begroting lopen tot 10 juni en sluit daarmee aan op de 

zienswijzeperiode van de meerjarenkoers. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

Rein Munniksma 

Burgemeester 

Henk Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Jaarstukken 2017 / 2019 en toelichting 

2 Meerjarenkoers 2018-2021 “Grip op risico’s” 
 

 

 

 

 

 

 


