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Geachte leden van de raad,

Conform het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid sturen 
wij u de jaarstukken 2018 toe met het verzoek uw zienswijze hierover aan ons kenbaar te maken.

Leeswijzer bij het jaarverslag
In hoofdstuk 1 is een algemene inleiding weergegeven en worden enkele algemene ontwikkelingen 
toegelicht. De beleidsmatige resultaten van het programma Crisis en Rampenbestrijding en de 
Regionale Ambulancevoorziening worden beschreven in de hoofdstukken 2 en 3, waarna in hoofdstuk 
4 verantwoording wordt afgelegd over de voorgeschreven paragrafen. Hoofdstuk 5 omvat het 
financieel technische deel.

Het financieel resultaat over 2018
Hét resultaat voor bestemming van het programma Crisis en Rampenbestrijding is € 234.000,- 

positief (in de gewijzigde begroting werd € .0 als resultaat aangehouden) en het resultaat van het 
programma RAV is € 156.000,- negatief (dit is € 156.000,- negatiever dan in de begroting werd 

aangenomen).

In de concept jaarstukken is als voorstel voor resultaatbestemming opgenomen óm:

D € 108.000,- toe te voegen aan de algemene reserve Crisis- en Rampenbestrijding 
n € 126.000,- toe te voegen aan de bestemde reserve organisatie ontwikkeling 
n € 156.000,- te onttrekken aan dé reserve aanvaardbare kosten RAV.
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Toelichting resultaat Crisis- en Rampenbestrijding en RAV

Het resultaat van Crisis- en Rampenbestrijding in 2018 is € 234.000 positiever dan de gewijzigde 
begroting (de gewijzigde begroting kende een resultaat van € 0,--). De RAV is € 156.000 negatief. 
Hieronder de belangrijkste verklaringen die grotendeels incidenteel zijn met uitzondering van de 
huisvestingslasten en kosten voor schoon werken. Voor een meer uitgebreidë uitleg verwijzen wij u 
naarde jaarrekening (zie paragraaf 5.6 en 5.8).

C&R RAV
Baten Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel
Indexatie Rijksbijdrage 
Budget aanvaardbare kosten 
Subsidie omgevingsvelfigheid 
Opbrengsten bedrijfsvoering 
Opbrepsten FLO 
Opbrengst Politie 
Opbrengst verkoop materieel 
Opbrengsten detachering personeel 
Overige opbrengsten

79.000

31.000
339.000
300.000

150.000
160.000
338.000

62.000

472000

43.000

172,000
Subtotaal baten 1.309.000 150.000 215.000 472.000

(Lasten Voordeel Nadeell Voordeel Nadeell
Personeelslasten 466.000 168.000

Langere Inzet door weersomstandigheden 75.000
Inhuur formatie meldkamer 85.000
Schoon werken 170.000
FLO kósten . 300.000
Organisatieontwikkeling 655.000
Niet Ingevulde formatie 395.000 106.000
Oplelden, trainen en oefenen 389.000 106.000
Overige P-l asten 35.000 44.000

Kapitaallasten 216.000 142.000
Versnelde afschtijving ademluchtapparatuur 256.000
Mnderen later in de tijd Investeren 40.000 142.000

Huisvesting 541.000
Hogere dotatie voorziening groot onderhoud 187.000
Preventief en correctief onderhoud 226.000 '■

HuurGroenewoudseweg 56.000
Gemeentelijke heffingen 33.000
Overige huisvestingslasten 39.000

Kantoormiddelen 31.000
Communicatieapparatuur 72.000
Wagenpark en werkmaterieel 29.000
Dienstverlening door derden 87.000 40.000
Algemene kosten 192.000

Doorbelasting vanuit Politie 95.000
Vergaderkosten 46.000
Lidmaatschapskosten 51:000

Onvoorzien 159.000
Overige lasten 11.000 169.000

1 Subtotaal lasten 465.000 1.339.000 310.000 209.0001

Bestemde reserve ICTen HV 51.000

| Verschil ten opzichte van de gew begr 234.000 -156.000



Toelichting rapport van bevindingen accountant

Het rapport van bevindingen van dé accountant geeft geen aanleiding tot extra toelichting. 

Zienswijze van uw.gemeente
Onder verwijzing naar artikel 34 tweede lid van voornoemde gemeenschappelijke regeling verzoeken 
wij u om binnen twee maanden na ontvangst van de jaarstukken, echter uiterlijk vóór 27 mei 2019, 
uw zienswijze over de. jaarstukken kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

Wij zien uw reactie op het jaarverslag en de jaarrekening 2018 graag tegemoet.


