
   

 

 

   

  Voorstel 
Gemeenteraad 

 

 

 

 

Datum: 9  april 2019 Opsteller: Thea Zeemering 

Zaak: 2019-012173 Contactgegevens: thea.zeemering@midden-groningen.nl 

Portefeuillehouder: Adriaan Hoogendoorn Stukken ter inzage:  

   

Onderwerp: Jaarstukken 2018-2020 Veiligheidsregio Groningen  

 

 

 

 

1. Voorstel 

 Kennis te nemen van de financiële jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Groningen 

 Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2019 en de concept beleidsbegroting 2020 van 

de Veiligheidsregio Groningen met het advies geen zienswijze in te dienen 

 

2. Inleiding 

In de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn de Brandweer, 

Crisisbeheersing, Gemeenschappelijke Kolom Groningen, Geneeskundige Hulporganisatie in de 

Regio (GHOR) bestuurlijk ondergebracht. 

 

In haar vergadering van 5 april jl. heeft het algemeen bestuur de financiële jaarstukken 

besproken en van een positief advies voorzien voor doorgeleiding naar de gemeenteraden ter 

zienswjze. 

 
 
Jaarverslag 2018 
In het jaarverslag 2018 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.  
 
 

Actualisatie begroting 2019 en beleidsbegroting 2020 

Het dagelijks bestuur heeft ingestemd met de actualisatie begroting 2019 en concept 

beleidsbegroting 2020 en legt deze voor aan de gemeenteraden ter zienswijze. In de 

begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een 
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begrotingsactualisatie rechtvaardigen en in de beleidsbegroting 2020 wordt u geïnformeerd 

over de doelstellingen die de VRG zich stelt voor het boekjaar 2020 en het financieel kader dat 

hiermee gemoeid is.  

 

Meerjarenkoers 

Vanaf 2019 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 

verbondenheid met de gemeenten en in samenwerking met de partners. Kernwaarden als 

proactief, nauw verbonden met gemeenten, het centrum voor samenwerking en professioneel 

staan hierbij centraal. 

 

Naast de jaarstukken heeft de Veiligheidsregio Groningen ter kennisname de volgende bijlagen 

toegevoegd. 

- Het Inkoop- een aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 5 april 2019door het Algemeen 

Bestuur van Veiligheidsregio en is ter kennisname als bijlage toegevoegd. 

- Herijking spreiding en aantallen brandweervoertuigen 

- PPS Oosterhorn startnotitie 

- Kosten vakbekwaam worden en blijven 

- Memo aanloopkosten onderzoek stedelijk gebied 

 

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 2018 ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad. Volgens artikel 35 

wordt de beleidsbegroting 2020 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 2018, de actualisatie op de begroting 2019  en de  
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conceptbeleidsbegroting 2020. De gemeenteraad de mogelijkheid bieden om haar zienswijze in 

te dienen op de actualisatie van de begroting 2019 en de conceptbeleidsbegroting 2020. 

 

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 

 

Jaarstukken 2018 

De jaarstukken 2018 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.  Dit houdt in dat de cijfers 

een getrouw beeld geven van de financiële positie en het weerstandsvermogen wordt 

toereikend geacht. 

 

Actualisatie begroting 2019  

Na het opstellen van de beleidsbegroting 2019 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden 

die het herzien van de begroting 2019 noodzakelijk maken. Het dagelijks bestuur van de VRG 

heeft ingestemd met de actualisatie begroting 2019 en legt deze voor aan de raden ter 

zienswijze. 

 

      Beleidsbegroting 2020 

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. Onderzoek laat zien dat 

VRG een smalle top heeft en een beperkte overhead. 

 

De begroting 2020 kent  vijf programma’s: 

* Brandweer inclusief meldkamer 

* Crisisbeheersing en Rampenbestrijding 

* Gemeentelijke Kolom Groningen 

* GHOR 

* Organisatie. 

 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie de toelichting onder punt 9.  Financiële paragraaf. 

 

9. Financiële paragraaf 

Rekening 2018 

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van 1.605 duizend euro. Voorgesteld wordt om een 
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bestemmingsreserve Onderzoek stedelijk gebied te vormen van 323 duizend euro. Deze reserve 

wordt de komende jaren ingezet om de kosten van onderzoek naar met name de herhuisvesting in 

de stad Groningen te dekken.   

 

Het Algemeen bestuur stelt voor om 1.282 duizend euro terug te storten naar de deelnemende 

gemeenten. Dit betekent dat gemeente Midden-Groningen hiervan 125 duizend euro ontvangt ten 

gunste van het rekeningsaldo 2018.  

 

Het voordelig saldo is met name veroorzaakt door:  

 De brede doeluitkering (BDur) blijkt 243 duizend euro hoger dan geraamd; 

 Vergoedingen voor inzet van personeel bij derden (detachering en inzet ten behoeven van 

externe veiligheid) heeft een voordeel van 694 duizend euro opgeleverd 

 Het budget voor personeelskosten (zowel eigen als inhuur derden) is na een onttrekking van 

€ 300.000 aan de reserve reorganisatie met 234 duizend euro is overgeschreden.  

 De reserve die was gevormd voor het opvangen van de lasten in 2016 en 2017 van de 

kazernes in de gemeente Groningen vallen vrij. Dit levert een voordeel op van 803 duizend 

euro  

 Overige ontwikkelingen leveren per saldo een voordeel op van 99 duizend.  
 
 
Actualisatie begroting 2019 
Na het vaststellen van de begroting 2019 door het Algemeen Bestuur heeft een aantal 
ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor een herziening van de begroting 2019 noodzakelijk zijn. 
Het Dagelijks bestuur stelt voor de indexatie looncomponent, de gewijzigde Rijksbijdrage, prognose 
overige baten in de begroting 2019 te actualiseren. Met deze actualisatie wordt de nieuwe bijdrage 
van de gemeente € 3.850.225. Dit is 17 duizend euro hoger dan de oorspronkelijke bijdrage.  
 
 
Begroting 2020 

De beleidsbegroting 2020 is op basis van de vastgestelde financiële hygiëneregels, kaderbrief 2020 en de 
vastgestelde  meerjarenkoers 2018-2021  opgesteld.  Per saldo is het saldo van de begroting in 2020  
602 duizend euro voordeliger dan in 2019. In dit saldo is onder andere rekening gehouden met: 

 De indexatie loon- en prijsontwikkeling wordt doorberekend aan de deelnemende gemeenten. 
Hierdoor stijgen de gemeentelijke bijdragen van 1.044 duizend  euro. Voor de gemeente 
Midden-Groningen betekent dit een hogere exploitatiebijdrage van 47 duizend euro ten opzichte 
van de bijdrage 2019. De stijging van 2,5% is reëel voor de compensatie voor loon- en 
prijsstijgingen;  

 Overige ontwikkelingen (lagere brede doeluitkering en overige baten) veroorzaken een 
voordelige mutatie van 442 duizend euro op de begroting VRG 2020. 

 
Meerjarenbegroting 
Bij het opstellen van de meerjaren prognose 2021-2023 is uitgegaan van een indexatie van 2,52% 
per jaar. Dit percentage is gebaseerd op de indexatiecijfers vanuit de septembercirculaire 
gemeentefonds 2018. Na verwerking van deze indexcijfers ziet de gemeentelijke bijdrage aan de 
Veiligheidsregio Groningen er als volgt uit en wordt meegenomen in de gemeentelijke begroting 
2020: 
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Financiële bijdrage gemeente Midden-Groningen aan de Veiligheidsregio Groningen 
 

   2019         2020      2021      2022    2023 

Huidige begroting  € 3.832.918 € 3.900.400 € 3.849.393 € 3.916.757 € 3.916.757 

Bijgestelde raming VRG € 3.850.225 € 3.947.251 € 4.046.722 € 4.418.699 € 4.253.246 

Nadeel gemeente MG €      17.307 €      46.851 €    197.329 €    231.942 €    336.489 

 

Het verschil tussen de jaren 2020 en 2021 is meer dan de genoemde 2,52%. Dit wordt veroorzaakt 

door enerzijds een lagere indexering vanuit de VRG bij de vorige meerjarenprognose (was 1,75%) en 

anderzijds de effecten van de actualisatie begroting 2019 van de VRG. Samen geeft dit het actuele 

beeld.  

10. Communicatie 

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

op de hoogte gesteld. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Het Algemeen Bestuur zal de ingediende zienswijzen betrekken bij de definitieve vaststelling van 

de stukken. De zienswijzeperiode loopt tot 7 juni 2019. De begroting vormt onderdeel van de P&C 

cyclus, die voor 1 augustus 2019 aan de gedeputeerde staten moet worden gestuurd, conform de 

wet gemeenschappelijke regelingen.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage: 

 

1 Aanbiedingsbrief financiële stukken VRG aan de colleges 

2 Oplegger jaarstukken 2018  

3 Jaarstukken 2018 inclusief controleverklaring 

4 Toelichting op de jaarstukken 2018 

5 Actualisatie begroting 2019 

6 Oplegger begroting 2020 

7 Concept beleidsbegroting VRG 2020 

8 Toelichting op de beleidsbegroting 2020 

9 Memo aanloopkosten onderzoek stedelijk gebied 

10 Herijking spreiding en aantallen brandweervoertuigen notitie 

11 Inkoop- en aanbestedingsbeleid april 2019 

12 Kosten vakbekwaam worden en blijven 

13 PPS Oosterhorn startnotitie 

 


