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Jaarstukken 2013 Brandweer Rayon Noord (BRN)

Korte inhoud

:

Vanaf 1 januari 2007 neemt de gemeente Eemsmond deel
aan de Gemeenschappelijke regeling Brandweer Rayon
Noord (BRN), een samenwerkingsverband op het terrein van
de brandweerzorg in de gemeenten Appingedam, Delfzijl,
Eemsmond en Loppersum.
Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 34 en 35 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen en het gestelde in
artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling BRN heeft het
bestuur u doen toekomen de jaarstukken 2013. Deze
financiële stukken zijn door het bestuur voorlopig
vastgesteld. U wordt in de gelegenheid gesteld uw
zienswijze ten aanzien van deze financiële stukken kenbaar
te maken aan het bestuur. Vervolgens worden deze
financiële stukken met inachtneming van de eventueel
daarop gegeven zienswijzen door het bestuur van dit
samenwerkingsverband vastgesteld.

Uithuizen, 4 september 2014

AAN DE RAAD.

Inleiding
De taken van de BRN worden sinds 1 januari 2014 uitgevoerd door de
VeiligheidsRegio Groningen. De jaarrekening 2013 is daarom tevens de laatste
jaarrekening van de BRN. Naast de financiële verantwoording over 2013 is in
deze jaarrekening ook de financiële afwikkeling van de gemeenschappelijke
regeling BRN verantwoord. De gemeenschappelijke regeling zelf is al door het
raadsbesluit van 3 december 2013 opgeheven.
Financiële consequenties
Jaarstukken 2013
Algemeen/jaarverslag
Het samenwerkingsverband BRN had als opdracht om zorg te dragen voor de
voorbereiding en de uitvoering van de gemeentelijke brandweerzorg in de DEAL
gemeenten. Met ingang van 1 januari 2014 is de samenwerking in BRNverband overgaan in de regionale brandweer als onderdeel van de VRG.
In 2013 is naast de uitvoering van de reguliere brandweertaken verder invulling
gegeven aan de doelstellingen en de missie van de BRN. Specifiek heeft de
BRN een actieve inbreng geleverd aan de totstandkoming van de VRG.

Jaarrekening 2013
De jaarrekening sluit met een positief exploitatiesaldo van € 58.437.
Overeenkomstig artikel 11 van de financiële verordening BRN wordt dit bedrag
conform de vastgestelde verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten
terugbetaald. De terugbetaling van € 13.622 aan Eemsmond heeft reeds
plaatsgevonden. De voorlopige afrekening van € 11.573 is verwerkt in de
gemeenterekening 2013. Het restant is verwerkt in 2014.
De jaarrekening is voorzien van een accountantsverklaring. Hierin wordt
aangegeven dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en
samenstelling van het vermogen van de gemeenschappelijke regeling BRN per
31 december 2013 en van het resultaat over 2013. Verder geeft de
accountantsverklaring aan dat de jaarrekening in overeenstemming is met het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
Voorstel
We stellen voor om:

in te stemmen met de door het bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling Brandweer Rayon Noord overgelegde jaarstukken 2013;
 het bestuur van de BRN conform te informeren.
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