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1. Voorstel 

- Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Veiligheidsregio Groningen 

- Kennis te nemen van de actualisatie begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022 

van de Veiligheidsregio Groningen en geen zienswijze 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. In de vergadering van 26 maart jl. heeft het algemeen 
bestuur de financiële stukken besproken en van een positief advies voorzien voor doorgeleiding 
naar de gemeenteraden.  
 
Jaarstukken 2020 
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening en deze worden ter kennisname 
aangeboden. 
 
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 2021 en concept beleidsbegroting 2022 
De actualisatie begroting 2021 en concept beleidsbegroting 2022 worden ter zienswijze 
aangeboden. In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over ontwikkelingen die een 
actualisatie noodzakelijk maken en in de beleidsbegroting 2022 wordt u geïnformeerd over de 
doelstellingen die de VRG zich stelt voor het jaar 2022 en het financieel kader dat hiermee 
gemoeid is. 
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3. Publiekssamenvatting 

De VRG is een gemeenschappelijke regeling die zich inzet om incidenten, rampen en crises 
te voorkomen, beperken, beheersen en te herstellen. Zij biedt de kennis en expertise, de 
ervaring en de samenwerking met onze partners die nodig zijn om verantwoord met 
risico’s om te gaan. 
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 bouwt samen met inwoners, partners en bestuurders, aan een 
toekomstbestendig lokaal georiënteerd netwerk van hulpverlening en crisisbeheersing. In de 
jaarstukken en de Meerjarenkoers 2018-2021 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 2020 ter kennisgeving voor aan de gemeenteraad. Volgens artikel 35 wet 
Gemeenschappelijke regelingen wordt de beleidsbegroting 2022 voor consulatie voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

 
5. Beoogd effect 

-Kennis te nemen van de jaarstukken 2020, de actualisatie begroting 2021 en de concept begroting 

2022. 

-De gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om haar zienswijze in te dienen op de actualisatie 

begroting 2021 en de concept begroting 2022. 
 
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 2020 
De jaarstukken 2020 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. 
 
Actualisatie begroting 2021 
Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2021 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan 
die een actualisatie van de begroting 2021 noodzakelijk maken. Het dagelijks bestuur van de VRG 
heeft ingestemd met de actualisatie begroting 2021 en legt deze aan de gemeenteraden voor ter 
zienswijze.  
 
Concept beleidsbegroting 2022 
In de concept beleidsbegroting 2022 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven. De 
concept beleidsbegroting is gebaseerd op de kaderbrief die in december 2020 door het Algemeen 
Bestuur is vastgesteld en is opgesteld in lijn met de Meerjarenkoers 2018-2021. 
 
8. Kanttekeningen en risico’s 

Zie de toelichting onder paragraaf 9.  
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9. Financiële paragraaf 
    

Jaarrekening 2020 

De jaarrekening laat een regulier positief resultaat zien van 531 duizend euro. De coronacrisis heeft 

aan de ene kant geleid tot meerkosten voor de VRG, aan de andere kant zijn er incidentele 

voordelen omdat bepaalde werkzaamheden zijn stilgelegd, wat tot lagere vrijwilligersvergoedingen 

en lagere opleidingskosten heeft geleid.  

 

Naast dit reguliere resultaat wordt een resultaat Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gemeld. In de 

jaarrekening 2019 heeft de VRG een voorziening moeten treffen van ruim 15 miljoen euro voor de 

toekomstige kosten voor het FLO. Hierdoor werd de algemene reserve negatief en om deze reserve 

binnen de afgesproken 5 jaar weer aan te vullen, zijn de deelnemersbijdragen voor de jaren 2020 

t/m 2024 verhoogd. Voor Midden-Groningen gaat dit om ruim 240 duizend euro per jaar, voor de 

gehele regio gaat het jaarlijks om circa 2,6 miljoen euro. 

De toekomstige FLO kosten worden jaarlijks opnieuw berekend. Door een aantal niet-beïnvloedbare 

wijzigingen heeft de VRG ca 1 miljoen euro extra moeten storten in de voorziening om de 

toekomstige kosten te kunnen opvangen. Per saldo leidt dit tot een voordeel op de FLO van ruim 

1,5 miljoen euro. 

 

Zowel het reguliere resultaat van 531 duizend euro als het FLO resultaat van ruim 1,5 miljoen euro 

worden toegevoegd aan de algemene reserve, die op dit moment negatief is. Ook wordt een 

onttrekking van 182 duizend euro aan de bestemmingsreserve stedelijk gebied gedaan ter dekking 

van gemaakte kosten voor het onderzoek naar de huisvesting stedelijk gebied. Hierdoor neemt het 

voordelig resultaat toe met 182 duizend euro en ook dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene 

reserve om de toekomstige FLO kosten te kunnen dekken.  

 

Actualisatie begroting 2021 

Na het vaststellen van de begroting 2021 heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor 

een herziening van de begroting 2021 noodzakelijk is. Dit betreffen voornamelijk administratieve 

wijzigingen, zoals de actualisatie van de verdeelsleutels waarop de deelnemersbijdrage gebaseerd 

is.  

Met deze actualisatie wordt de nieuwe bijdrage van de gemeente ca 7 duizend euro lager dan 

oorspronkelijk begroot was.  

 

Beleidsbegroting 2022 

In lijn met de kaderbrief wordt in de concept beleidsbegroting financieel uitgegaan van de “0”lijn. 

Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Doordat de algemene reserve 

negatief is, kan die de komende jaren niet ingezet worden om tegenvallers op te vangen. Hierdoor 

wordt het financiële risico voor de deelnemende gemeenten groter. Dit is onvermijdelijk vanwege 

de vorming van de FLO voorziening. Zoals aangegeven zal de algemene reserve binnen 5 jaar weer 

positief zijn, waardoor tegenvallers beter kunnen worden opgevangen.  
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Na verwerking van de indexatie is de deelnemersbijdrage de komende jaren als volgt (bedragen x € 

1.000):  

 

  2021 2022 2023 2024 2025 

Huidige begroting 2021 4.173 4.252 4.328 4.404 4.163 

Nieuwe raming: 4.166 4.221 4.280 4.246 4.071 

Verschil -7 -31 -48 -158 -92 

 

In zowel 2024 als 2025 daalt de deelnemersbijdrage ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit is 

het gevolg van het komen te vervallen van de tijdelijke extra bijdragen voor de FLO kosten. Voor 

de periode na 2024 zullen nog vervolgafspraken gemaakt moeten worden.  

 
De financiële effecten van de actualisatie begroting 2021 en de beleidsbegroting voor de gemeente 
zullen worden verwerkt in de voorjaarsnota 2021 en begroting 2022. 
 
10. Communicatie 

De VRG zal per brief van een eventuele zienswijze door de gemeenteraad op de hoogte worden 

gesteld.  
 
11. Draagvlak en vervolgtraject  

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

de stukken. De zienswijzeperiode loopt tot 11 juni 2021. Daarna worden de stukken, inclusief de 

ontvangen zienswijzen, op 2 juli 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.  
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn 
Burgemeester 

H.J.W. Mulder 
Secretaris 
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