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Onderwerp
Zienswijze jaarrekening 2019 en concept begroting 2021 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).
Beslispunten
In stemmen met de concept zienswijze op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 VRGZ en
deze in te dienen.
Inleiding
Het Algemeen Bestuur van de VRGZ heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om een zienswijze
op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 (bijlagen 1 en 2). Op hoofdlijnen geeft de
bijgevoegde raadsbrief (bijlage 3) verduidelijking van de rekening en de begroting.
De VRGZ voert op grond van de Wet Veiligheidsregio’s namens de deelnemende gemeententaken uit
ten aanzien van het voorkomen en bestrijden van branden, rampen en crises. Zo zorgt de VRGZ onder
andere voor een brandweerorganisatie, voor de Gemeenschappelijke Hulpverleningsorganisatie en een
meldkamer. In Gelderland-Zuid is ook de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) bij de
Veiligheidsregio ondergebracht. Voor de bekostiging van de RAV zijn de zorgverzekeraars
verantwoordelijk. De deelnemende gemeenten zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de
financiering van de VRGZ waar het de overige taken betreft.
Samenvatting
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio heeft de deelnemende gemeenten gevraagd om voor 1
juni een zienswijze (bijlage 4) op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 kenbaar te
maken.
Besluitgeschiedenis
In 2019 is er door uw raad een zienswijze verstuurd waarbij werd aangegeven dat niet is ingestemd
met de begroting voor 2020 om verschillende redenen.
Beoogd effect
De VRGZ levert een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de inwoners in de regio Gelderland-Zuid.
De financiële bijdragen van de deelnemende gemeenten zijn mede bepalend voor het in stand houden
van een professionele organisatie die tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten bijdraagt een
veilige leefomgeving.
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Argumenten
Argumenten bij beslispunt 1
1.1 Uw raad is bevoegd een zienswijze in te dienen
Conform artikel 34, lid 2, van de Gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio bestaat de
mogelijkheid om een zienswijze vanuit de gemeente in te dienen op de jaarrekening 2019, de concept
begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 van de Veiligheidsregio. Het Algemeen Bestuur
betrekt de ontvangen reacties bij de besluitvorming. De deelnemende gemeenten hebben dus geen
formele zeggenschap over de financiën van de VRGZ, maar het is het wel belangrijk om indirect
invloed uit te oefenen op de besluitvorming door middel van het geven van een zienswijze.
1.2 De veiligheidsregio vraagt vóór 1 juni een zienswijze in te dienen
Door de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants is bepaald dat in de
controleverklaring een passage dient te worden opgenomen ten aanzien van dit onderwerp. De
accountant heeft voor bijgevoegde jaarrekening reeds een goedkeurend oordeel afgegeven voor
getrouwheid en rechtmatigheid en dit oordeel zal hierdoor niet wijzigen. Door mandatering kan het
concept raadsvoorstel en/of de zienswijze aangepast worden zodat er tijdig een reactie kan worden
verstuurd.
Kanttekeningen
Niet van toepassing op dit voorstel.
Financiën
Jaarrekening 2019
De financiering van de RAV loopt volledig buiten de gemeenten om. Over 2019 is er sprake van een
nadelig resultaat van 1.135.000 euro. Dit wordt verrekend met de reserve aanvaardbare kosten RAV.
Inclusief een bijdrage uit de reserves van 262.000 euro, sluit de jaarrekening 2019 voor het onderdeel
C&R met een voordelig resultaat van 737.000 euro. De gewijzigde begroting ging nog uit van een
sluitende begroting door een bijdrage uit de reserves van 1.034.000 euro. Voor een toelichting op de
verschillen wordt verwezen naar de toelichting van de Veiligheidsregio.
Resultaatbestemming 2019
Voorgesteld wordt om het resultaat op het onderdeel Crisis en Rampen (C&R) volledig toe te voegen
aan de reserves, nl. 287.000 euro aan de algemene reserve en 450.000 euro aan de (nieuwe)
bestemmingsreserve Meldkamer. Uit deze nieuwe reserve moeten de resterende frictiekosten als
gevolg van de samenvoeging van de meldkamers worden bekostigd. Het negatieve resultaat op de
RAV (1.135.000 euro) wordt verrekend met de reserve aanvaardbare kosten RAV.
Weerstandscapaciteit
In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt ingegaan op de beschikbare
weerstandscapaciteit in relatie tot de benodigde capaciteit (op basis van de geïnventariseerde
risico’s). Voor het onderdeel C&R bedraagt de beschikbare capaciteit (na resultaatbestemming 2019)
ongeveer 1,8 miljoen euro, terwijl de benodigde capaciteit 3,2 miljoen euro bedraagt. Het
weerstandsvermogen bedraagt 58% en is dus ontoereikend om de risico’s af te dekken. Mochten de
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risico’s zich voordoen, dan zullen hiervoor bezuinigingsmaatregelen getroffen moeten worden of
wordt de gemeentelijke bijdrage hoger.
Voor het onderdeel RAV bedraagt de beschikbare capaciteit (na resultaatbestemming 2019) ongeveer
1,0 miljoen euro, terwijl de benodigde capaciteit 2,2 miljoen euro bedraagt. Het weerstandsvermogen
bedraagt 45% en is dus ontoereikend om de risico’s af te dekken. Mochten de risico’s zich voordoen,
dan zullen hiervoor bezuinigingsmaatregelen getroffen moeten worden of wordt de bijdrage van de
verzekeraars hoger.
Begroting 2021
De begroting 2021 van de Veiligheidsregio gaat voor West Betuwe uit van een bijdrage van 4.113.166
euro, terwijl er in de gemeentelijke begroting voor 2021 nu een bedrag van 3.938.396 euro is geraamd.
De geraamde bijdrage voor 2021 dient daarom structureel met 174.769 euro te worden verhoogd.
Hiervan komt een bedrag van 168.391 euro (indexering 2021) ten laste van de stelpost Prijsstijgingen
2021, zodat er per saldo nog 6.378 euro ten laste van het begrotingssaldo komt. Dit verschil wordt in
negatieve zin (10.422 euro) veroorzaakt door de autonome ontwikkelingen en in positieve zin
(4.044 euro) door een (iets) hogere raming van het bestaand beleid vanuit de begroting 2020.
Weerstandscapaciteit
Voor opmerkingen omtrent dit onderdeel wordt verwezen naar de jaarrekening 2019. Ten opzichte van
de jaarrekening wordt het beeld, mede door de bestrijding van het Coronavirus, naar verwachting nog
ongunstiger.
Communicatie
Vanuit uw raad kan een zienswijze worden verstuurd.
Directe communicatie aan inwoners is niet aan de orde.
Uitvoering/Planning
Na vaststelling van de zienswijzebrief door de gemeenteraad volgt besluitvorming van de jaarrekening
2019 en van de begroting 2021 door het Algemeen Bestuur van de VRGZ.
Evaluatie
Niet van toepassing op dit voorstel.

6 april 2020
Kenmerk
Pagina 4 van 5

Risicoparagraaf
Risico omschrijving
Financieel

Soort risico
Verhoogde
bijdrage
Achterstallig
onderhoud

Kans
Groot

Imago /politiek

Maatschappelijk

Klein

Aansprakelijkheid

Ongevallen
verzekering
Maatschappelijk

Klein

Materieel

Veiligheid

Lokaal klein

Klein

Effect
Gevolgen
begroting
Operationele
inzet in
gedrang
Afnemend
vertrouwen
Toegenomen
premies
Langere
opkomsttijd
brandweer

Bijlage(n)
Jaarrekening 2019 VRGZ
Concept begroting 2021 VRGZ
Raadsbrief VRGZ
Zienswijze
Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
de secretaris,
de burgemeester,

Beheersingsmaatregel
Afgestemd met
financieel adviseur
De veiligheidsregio
vraagt extra geld voor
onderhoud
Preventie vanuit het
brandweerzorgplan
Verzekeringen blijven
afsluiten
Vele vanuit het
brandweerzorgplan
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2020,
besluit:
in stemmen met de zienswijze op de jaarrekening 2019 en de concept begroting 2021 VRGZ.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 18 juni, nummer 2020/064,
de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop

