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De colleges van de gemeenten Bedum, Winsum, De Marne en Eemsmond nemen
kennis van de Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 van de Veiligheidsregio Groningen
De colleges stellen de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten voor om
geen zienswijze in te dienen op de jaarrekening 2017 en begroting 2019
De colleges stellen de Veiligheidsregio Groningen per brief te op de hoogte van het
besluit van de gemeenteraden
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Voorgeschieden
is/ inleiding

Op 9 april 2018 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen (VRG), de heer
Peter den Oudsten, aan alle colleges van burgmeester en wethouders in de provincie,
de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 aangeboden. Daarbij heeft hij verzoek
gedaan om deze ter consultatie voor te leggen aan de Gemeenteraad en uiterlijk 10 juni
2018 eventuele zienswijzen in te dienen.
Argumenten
Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 van de VRG heeft een positief resultaat van € 2,29 miljoen. Het
dagelijks bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:
Resultaat Brandweerzorg incl meldkamer

€ 2.246.000
€ 803.000

Dotatie bestemmingsreserve huisvesting voor de dekking van
de afschrijvingslasten van de eind 2017 nog niet
overgenomen kazernes van de gemeente Groningen.
€ 600.000

Dotatie bestemmingsreserve reorganisatie voor de in 2017
ingezette reorganisatie (frictiekosten meerjarenkoers).

€ 767.000

Vorming bestemmingsreserve begrotingsactualisatie 2017

€ 76.000

Dotatie restant aan algemene reserve
Resultaat rampenbestrijding en crisisbeheersing

€ -77.000
€ -77.000

Onttrekking aan algemene reserve
Resultaat Gemeentelijke Kolom Groningen

€ 69.000
€ 69.000

Dotatie bestemmingsreserve versterken GKG 2018.
Uitbreiding formatie 1,3 fte.
€ 53.000

Resultaat GHOR

€ 53.000

Dotatie aan algemene reserve
€ 2.290.000

Totaal

€ 2.290.000

De begroting 2017 is tussentijds geactualiseerd waardoor 767.000 meer benodigd was.
Nu het resultaat over 2017 positief is, hoeft het hogere begrote bedrag dan ook niet
verrekend te worden met afgesproken extra bijdragen van de gemeenten.
Voor de gemeenten die hiermee rekening hebben gehouden in hun cijfers over 2017
kunnen zij hun gedeelte vrij laten vallen.
Beleidsbegroting 2019
De concept beleidsbegroting 2019 is financieel ten opzichte van 2018 als volgt
aangepast:
Uitzetting van de begroting met € 1.187 duizend als gevolg:
- van € 242 duizend voor de versterking Gemeentelijke Kolom conform besluit
van het AB van 16 februari 2018
- van € 945 duizend voor de autonome ontwikkeling voor loon‐ en
prijscompensatie inclusief nacalculatie conform de vastgestelde financiële
hygiëne regels in AB 8 december 2017.
Onderstaand wordt de ontwikkeling van de geraamde bijdragen van de BMWE
gemeenten weergegeven in relatie tot de bijdragen uit de begroting van de
Veiligheidsregio tot en met 2022.
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Huidige begroting VRG
Bedum
De Marne
Winsum
Eemsmond
Saldo VRG

2018
2019
2020
2021
2022
532.854 552.435 562.082 554.941 564.652
931.219 968.392 985.339 971.781 988.787
829.527 864.507 861.320 850.069 864.945
1.421.000 1.513.240 1.539.721 1.518.522 1.545.096
3.714.600 3.898.574 3.948.462 3.895.313 3.963.480

Huidige begroting BMWE
2018
2019
2020
2021
2022
Bedum
529.049 525.077 525.077 525.077 525.077
De Marne
931.219 931.219 931.219 931.219 931.219
Winsum
829.527 844.014 854.167 842.660 842.660
Eemsmond
1.421.000 1.445.823 1.509.241 1.488.052 1.488.052
Saldo BMWE
3.710.795 3.746.133 3.819.704 3.787.008 3.787.008
Tekort BMWE

3.805

152.441

128.758

108.305

176.472

De BMWE gemeenten gaan op verschillende manieren om met de meerjarenbegroting.
Zo houdt de ene gemeente een constante bijdrage aan en een andere gemeente sluit
de eigen begroting aan op de begroting van de VRG. In dit laatste geval zal in het
bovenstaande overzicht nog een verschil zichtbaar zijn. Dit komt door het feit dat de
begroting van de VRG al is geactualiseerd en de diverse gemeenten deze
aanpassingen nog moeten doorvoeren. De ontwikkeling van de hogere bijdrage wordt
voor een groot deel veroorzaakt door autonome ontwikkelingen zoals loon en
prijsstijgingen (2,4% in 2019, daarna 1,75% per jaar). De geraamde stijging van de
bijdrage aan de VRG is daarmee in de lijn met verwachte financiële ontwikkelingen.
Voor de kadernota 2019-2022 en de begroting 2019 van de gemeente Het Hogeland
zal rekening gehouden worden met de hogere bijdrage aan de VRG die door de BMWE
gemeenten afzonderlijk ook al grotendeels zijn voorzien. Bijstelling in de kadernota en
begroting zal plaatsvinden op basis van bovenstaand overzicht.
Voor de bedragen over 2018 die bijgesteld moeten worden, zijn de afzonderlijke
gemeenten zelf verantwoordelijk. Zij kunnen dit in de eerstvolgende
voorjaarsrapportage meenemen.
Zienswijze
Uw college wordt geadviseerd de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op
de jaarrekening 2017 noch op de begroting 2019.

Documenten:
Bijlagen
Ter inzage gelegde
stukken

Jaarrekening 2017 Veiligheidsregio Groningen
Toelichting bij de jaarstukken 2017 VRG
Begroting 2019 Veiligheidsregio Groningen
Toelichting bij de beleidsbegroting 2019 VRG
Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken VRG

Adviescommissies
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Collegiale
consultatie incl.
naam en datum

Planning & Control
Advies is opgesteld door de adviseurs financiën in samenwerking met de adviseurs
OOV.
Veiligheid & Juridische Zaken
Openbare orde & veiligheid
Advies is opgesteld door de adviseurs OOV in samenwerking met de adviseurs
financiën.
Personeel & Organisatie
Communicatie
Inkoop
Informatisering & Automatisering

BEDUM
Opmerking afdeling:

Afdelingshoofd: akkoord/gezien

akk

bespr

opmerking

secretaris Wiltjer
burgemeester
Van Lente
wethouder Van de Kolk
wethouder De Vries
wethouder Van Dijk
besluit d.d.:

DE MARNE
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Afdelingshoofd: akkoord/gezien

Akk

bespr

opmerking

akk

bespr

opmerking

akk

bespr

opmerking

secretaris Bottema
burgemeester Wiersma
wethouder Berghuis
wethouder Smits
wethouder De Visser
besluit d.d.:

WINSUM
secretaris Wiertz
burgemeester Michels
wethouder Blok
wethouder Westerink
wethouder Verschuren
besluit d.d.:

EEMSMOND
secretaris Meijer
burgemeester Van Beek
wethouder Berends
wethouder Bouman
wethouder Herkströter
wethouder Sienot
besluit d.d.:
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