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Onderwerp  
Definitieve jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio. 
 

Kennisnemen van 
De definitieve jaarrekening 2018 en begroting 2020 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 
 

Inleiding 
Op 29 maart 2019 zijn de concept-jaarrekening 2018, een voorstel voor een begrotingswijziging 2019 
en de concept-begroting 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (veiligheidsregio) naar 
gemeenten verstuurd voor het geven van een zienswijze. 
Diverse gemeenten hebben daarop een reactie gegeven. Op 27 juni jl. zijn deze reacties in het 
algemeen bestuur aan de orde geweest. 
 

Kernboodschap 
De gemeenten hebben ingestemd met het resultaat van de jaarrekening 2018 en zijn akkoord gegaan 
met de voorgestelde resultaatbestemmingen. Ondanks onze kritische zienswijze heeft het algemeen 
bestuur de begroting 2020 vastgesteld. 
 
De meeste gemeenten hebben aangegeven niet akkoord te zijn met de voorgestelde 
begrotingswijziging 2019. Het algemeen bestuur onderkent dat gemeenten onaangenaam verrast zijn 
door het voorstel. Uit de ontvangen reacties blijkt dat er geen draagvlak is om lopende het 
begrotingsjaar extra gemeentelijke bijdragen te vragen. 
Tegelijkertijd onderkent het algemeen bestuur het gevoel bij gemeenten dat wanneer de 
veiligheidsregio een extra bijdrage vraagt aan gemeenten zij ook kritisch naar haar eigen 
uitgavenpatroon kijkt om te bezien of zij nog kan bezuinigen. 
 

Consequenties 
Het algemeen bestuur reageert inhoudelijk op de onderwerpen uit de zienswijze. 
Ten aanzien van de financiële bijdrage wenst het bestuur voorlopig vast te houden aan de afgesproken 
ingroeitermijn van 5 jaar. 
 
Het algemeen bestuur wijst een kostenevaluatie c.q. audit af, omdat een financiële vergelijking met 
een andere regio niet zinvol kan worden gemaakt. Een financiële vergelijking tussen regio’s zou geen 
recht doen aan de unieke situatie in elke regio. Daarnaast heeft het ministerie tot nu toe ook geen 
invulling gegeven aan lid 4 van artikel 56. 

 
In het concept beleidsplan 2020-2023, dat in oktober ter consultatie wordt behandeld in de raad, staat 
dat de gevolgen van energietransitie extra aandacht behoeven. Wat deze veranderingen betekenen 
voor de taken en rollen van veiligheidsregio’s is nog onbekend. Het voorstel van de veiligheidsregio is 
om de komende tijd hier meer onderzoek naar te doen. 
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Financiën 
Met inachtneming van de zienswijzen heeft het bestuur aan de directie gevraagd met een alternatief 
voorstel te komen in relatie tot het onderhoudsbudget van kazernes. Dit alternatief voorstel ziet er als 
volgt uit: 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Structureel € 0 € 0 € 480.000 € 480.000 € 480.000 
Incidenteel € 0 € 300.000 € 300.000 € 300.000 € 0 
Reserve € 480.000 € 0 € 0 € 0 € 0 
Taakstelling € 0 € 480.000    

 
Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de brief van de veiligheidsregio. 
 

Communicatie 
Het algemeen bestuur wil een kaderbrief maken. In deze brief wordt voor zover mogelijk inzicht 
gegeven in de financiële en beleidsmatige kaders voor het jaar daaropvolgend. De intentie van deze 
brief is dat gemeenten vroegtijdig weten wat zij inhoudelijk en financieel kunnen verwachten en 
hiermee rekening kunnen houden met hun voorjaarsnota’s. 

 

Vervolg 
Concreet betekent dit dat in de maand december 2019 een concept-kaderbrief aan het algemeen 
bestuur zal worden voorgelegd. Na vaststelling door het regiobestuur volgt verzending naar 
gemeenten. 
 

Bijlage(n) 

1. Brief veiligheidsregio d.d. 30 juni 2019 met kenmerk VR/1000/19/RV 

2. Definitief Begroting 2020 VRGZ basisbestand v1.2 

3. Definitief Jaarrekening 2018 Worddeel versie 2.1 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 
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