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Aan de raad.
Inleiding
Veiligheidsregio Groningen (VRG) is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor het leveren van
goede brandweerzorg en het samen met partners in crisisbeheersing neerzetten van een robuuste
crisisorganisatie.
Het Algemeen Bestuur van de VRG heeft de raad van de gemeente De Marne verzocht zijn zienswijze
ten aanzien van de Begroting 2017 uiterlijk 21 juni 2016 kenbaar te maken. Deze zienswijze wordt
aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de VRG bij de besluitvorming over de vaststelling van de
begroting op 8 juli aanstaande.
Tevens is ter kennisgeving bijgevoegd de voorlopige Jaarstukken 2015 VRG. Deze jaarstukken
moeten nog door het Algemeen Bestuur van de VRG worden vastgesteld.
Voorstel
1. In te stemmen met de Begroting 2017 van de Veiligheidsregio Groningen
2. Hiertoe de zienswijze op de Begroting 2017 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van
de Veiligheidsregio Groningen
3. De jaarrapportage 2015 van de Veiligheidsregio Groningen voor kennisgeving aan te nemen.
Beoogd effect
De raad kennis te laten nemen van de begroting 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Groningen en de mogelijkheid bieden om eventuele zienswijzen kenbaar te maken
aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen.
Argumenten
Zienswijze is conform regelgeving
Volgens artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling is het vaststellen van de begroting een taak van
het Algemeen Bestuur van de VRG. Vooraf dient aan de deelnemende gemeenten hun zienswijze te
worden gevraagd.

Uitvoering
De zienswijze zal schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de VRG kenbaar worden gemaakt. In zijn
vergadering van 8 juli 2016 zal het Algemeen Bestuur van de VRG de ontvangen commentaren
betrekken bij de definitieve vaststelling van de Begroting 2017.
Kosten
Als gevolg van het groot onderhoud Gemeentefonds voor het subcluster Brandweer &
Rampenbestrijding (van het cluster openbare orde en veiligheid), is zowel de omvang als de
verdeelsleutel van de middelen aangepast. Deze aanpassing in het gemeentefonds heeft in de
meicirculaire 2015 plaatsgevonden en is verwerkt in de begroting 2016. Deze verdeling wordt door de
VRG gehanteerd om de allocatie naar gemeentelijke bijdragen te bepalen. Dit betekent dat er voor het
begrotingsjaar 2017 navenant meer of minder door de deelnemende gemeenten aan de VRG moet
worden bijgedragen.
De bijdrage aan de VRG van de gemeente De Marne is voor 2017 gebaseerd op 80% van de
inkomsten in het gemeentefonds in het subcluster Brandweer & Rampenbestrijding (van het cluster
openbare orde en veiligheid) en 20% historische kosten.
De bijdrage van de gemeente De Marne bedraagt in 2017 € 885.984 (2016: € 695.313). Een verhoging
t.o.v. 2016 met een bedrag van € 190.671.
Deze extra last zal in de kadernota 2017-2020 worden opgenomen.
In verband met de herverdeling van het gemeentefonds is binnen de begroting 2017 de onderlinge
verdeling tussen de gemeenten nog een punt van aandacht en discussie.
De rekening van 2015 laat een positief saldo zien van € 807.000 ten opzichte van de begroting.
De gemeentelijke bijdrage komt uit op € 684.983 (begroot: € 695.347). Een voordeel van € 10.364.
Het incidentele voordeel wordt verantwoord in het boekjaar 2016.
Communicatie
De VRG stuurt de begroting aan de provincie en brengt deze onder de aandacht bij relevante
belanghebbenden.
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