
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 27 juni 2016 

Door tussenkomst van  :  Raadscommissie van 13 juni 2016 

Nummer :  31 

Onderwerp :  Beleidsbegroting 2017 Veiligheidsregio Groningen 

Bijlage(n) :  1.   Beleidsbegroting 2016 Veiligheidsregio Groningen met 

toelichting t.b.v. de raden 

2.  Jaarrekining 2015 Veiligheidsregio Groningen met toe-

lichting t.b.v. de raden 

3.  Concept raadsbesluit  

 

Steller advies :  E. Hageman 

   

   

   

   

Samenvatting :  Op 29 april 2016 heeft het college de beleidsbegroting 2017 

van de Veiligheidsregio (VRG) ontvangen, waarbij de ge-

meente wordt uitgenodigd een zienswijze te geven op deze 

ontwerp-begroting. Wij zenden de ontwerp-begroting aan u 

voor commentaar. Op 8 juli 2016 betrekt het algemeen be-

stuur van de Veiligheidsregio de ontvangen zienswijzen bij 

het definit ief vaststellen van de begroting 2016. Daarnaast 

heeft het college de jaarrekening 2015 van de VRG ontvan-

gen 

   

Voorgestelde beslissing :  1.    Kennis te nemen van de beleidsbegroting 2017 van de 

Veiligheidsregio Groningen;  

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

zienswijze uit te brengen omtrent de beleidsbegroting 

2017 van de Veiligheidsregio Groningen;  

3.    Het college op te dragen om uiterl i jk 31 juni 2016 het 

algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren 

over deze besluiten. 
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Inleiding 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen heeft op 15 april 2016 beslo-

ten om de ontwerpbegroting voor commentaar voor te leggen aan de gemeenteraden. 

Uw raad heeft de mogelijkheid om desgewenst een zienswijze te geven.  

 

Met toezending van de begrotingsstukken voldoet het bestuur van de veil igheidsregio 

aan artikel 35 lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat 

de begrotingsstukken ten minste zes weken voordat zij door het algemeen bestuur 

worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden t oegezon-

den voor commentaar. Op 8 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

Groningen de ontvangen commentaren betrekken bij het definit ief vaststellen van de 

genoemde stukken. 

 

Evenals voorgaande beleidsbegrotingen wordt de beleidsbegroting 2017 sober inge-

stoken. De VRG heeft een smalle top en een beperkte overhead. De begroting 2016 

heeft als uitgangspunt gediend. 

 

Als bij lage treft u aan:  

 de concept beleidsbegroting 2017 in detail  Veil igheidsregio Groningen met 

de toelichting op de beleidsbegroting t.b.v. de raden ; 

 Jaarrekening 2015 Veiligheidsregio Groningen met toelichting t.b.v. de raden . 

 

Inhoudelijke ontwikkelingen 

In de afgelopen jaren zijn reeds diverse structurele bezuinigingsmaatregelen op ge-

meenteli jk, regionaal en landeli jk niveau verwerkt. De VRG heeft een smalle top en 

een beperkte overhead. 

In deze concept beleidsbegroting is geen indexering voor loon - en prijssti jgingen op-

genomen. De methodiek van indexering is in het meerjarenperspectief 2018-2020 weer 

toegepast. Daarnaast is de beleidsbegroting van 2017 ten opzichte van 2016 aange-

past door de toename van lokale heffingen door huisvesting.  

 

Financiële ontwikkelingen begroting 

De uitzetting van lasten wegens loon- en prijssti jgingen, brandveilig ondernemen 

Eemshaven, het invlechten van opleidingskosten en het knelpunt binnen de geme ente-

li jke kolom in 2017 wordt gefinancierd uit incidentele vrijval kapitaallasten en BTW 

voordeel meldkamer. Dit biedt echter in meerjarig perspectief geen structurele dek-

king. Het is daarom te verwachten dat de deelnemersbijdrage n vanaf 2018 gaan sti j-

gen. 

 

De huisvesting brandweer wordt aan de Veiligheidsregio overgedragen. Het f inancieel 

kader daarvoor is in de raad van december 2015 vastgesteld. Een bedrag va n 

€ 309.000 is ten behoeve van uitzetting inzake kapitaallasten ni euwbouw opgenomen. 

Daaraan worden uitzettingen in verband met een uitbreiding van de beheerformatie 

kazernes en lokale heffingen door huisvesting aan toegevoegd. De totale uitzetting in 

verband met huisvesting komt op €  614.000. De gezamenlijke gemeenteli jke bijdrage 

2017 neemt met dit bedrag toe.  
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Consequenties voor onze begroting 

De bijdrage 2017 van de gemeente Haren aan de Veiligheidsregio wordt met  € 19.121 

structureel hoger als gevolg van de uitzettingen die nog niet eerder in besluitvorming 

zijn geweest bij het college en de raad. Dit betreffen: 

a.  Het effect van verandering van het aantal inwoners: €  703 

b.  Aanvullende besluiten met betrekking tot huisvesting: de beheerformatie en lokale 

heffingen: €  7.785 

c. De herheikingseffecten verdeelsleutel gemeentefonds: €  10.633 

 

Totaal komt dit op een bedrag van €  19.121. 

 

Voor nadere toelicht ing met betrekking tot de beleidsbegroting verwijzen we naar de 

toeliching raden beleidsbegroting 2016.  

 

Conclusie en formuleren reactie aan het bestuur van de Veiligheidsregio 

Groningen 

De ontwerp-begroting van de Veiligheidsregio Groningen is om commentaar voorge-

legd. Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiterlijk 31 juni 2016 een zienswijze kenbaar 

te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio 

Groningen. Wij zien geen aanleiding gebruik te maken van de mogelijkheid om een 

zienswijze uit te brengen.   

 

Voorgestelde beslissing  

1.  Kennis te nemen van de beleidsbegroting 2017  van de Veiligheidsregio Groningen. 

2.  Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze  uit te brengen om-

trent de beleidsbegroting 2017 van de Veiligheidsregio Groningen. 

3.  Het college op te dragen om uiterl i jk 31 juni 2016 het algemeen bestuur van de ge-

meenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren over 

deze besluiten. 

 

Haren, 17 mei 2016 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

 


