
 

 

 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 14 december 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 7 december 2015 

Nummer : 65 

Onderwerp : Financiële kader begroting huisvesting Veil igheidsregio 
Groningen 

Bijlage(n) : 1. De paragraaf ‘f inanciële kader’ uit de notit ie huisvesting 
Veil igheidsregio Groningen; 

2. Tabel uitwerking verdeling kosten 

3. Concept raadsbesluit 

Steller advies : E. Hageman 

   

   

   

Samenvatting : Op 21 oktober 2015 heeft het college het f inanciële kader 
huisvesting van de Veil igheidsregio (VRG) ontvangen, 
waarbij de gemeente wordt uitgenodigd een zienswijze te 
geven op dit kader. Wij zenden het f inanciële kader huis-
vesting VRG aan u voor commentaar. Op 19 februari 2016 
zal het algemeen bestuur van de Veil igheidsregio de ont-
vangen zienswijzen betrekken bij het goedkeuren van de 
notit ie huisvesting inclusief f inanciële begroting.  

   

Voorgestelde beslissing : 1.    Kennis te nemen van de paragraaf f inanciële kader uit 
de notit ie huisvesting van de Veil igheidsregio 
Groningen; 

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
zienswijze uit te brengen omtrent het f inanciële kader 
huisvesting van de Veil igheidsregio Groningen; 

3.    Het college op te dragen om uiterl i jk 18 december 2015 
het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke rege-
ling Veil igheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren 
over deze besluiten. 

4.    De financiële consequenties voor de begroting te ver-
werken in de voorjaarsnota 2016. 
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Inleiding 
Het algemeen bestuur van de veil igheidsregio Groningen heeft op d.d. 16 oktober 2015 
besloten om de paragraaf ‘f inanciële kader’ uit de notit ie huisvesting om 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 l id 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit art ikel bepaalt dat 
de begrotingsstukken ten minste acht weken voordat zij door het algemeen bestuur 
worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezon-
den voor commentaar. Op 19 februari 2016 worden de stukken ter goedkeuring aan het 
algemeen bestuur voorgelegd. Wij geven de raad in overweging geen zienswijze ken-
baar te maken aan de VRG. De VRG heeft verzocht om de reactie van de raad uiterl i jk 
18 december 2015 kenbaar te maken.  
 
Als bij lage treft u aan: 
• De paragraaf f inanciële kader uit de notit ie huisvesting Veil igheidsregio Groningen; 
• Tabel uitwerking verdeling kosten 
• Concept raadsbesluit 
 
Zienswijze 
Een wijziging van de begroting van de VRG is een besluit dat voor zienswijze van ge-
meenten in aanmerking komt. Op de paragraaf ‘f inanciele kader’ uit de notit ie huisves-
ting is de mogelijkheid tot het uitbrengen van zienswijze van toepassing.  
 
Financieel kader 
Aan de hand van een verif icatie in december 2014 bij de 23 gemeente van boekwaar-
den en BVO is het overzicht van Brink aangepast. Dit overzicht vormt dan vanaf 2016 
de financiële begroting van de huisvesting van de VRG.  
 
Als ingangsdatum stelt het algemeent bestuur 1-1-2016 voor. Dit betekent dat de ge-
meente Haren voor het eerst in 2016 een bijdrage betaalt voor de huisvestingskosten 
van de veil igheidsregio, om zodoende de huisvestingsmiddelen in de gemeenteli jke 
begroting over te hevelen naar de veil igheidsregio.  
 
De totale huisvestingslast in 2018 is verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel die 
wordt geahanteerd voor de begroting. Om tot deze verdeelsleutel te komen is een in-
groeiperiode jaar gehanteerd. De tabel uitwerking verdeling kosten (bij lage 1) geeft 
een beeld van de eindsituatie in 2018, hierbij wordt rekening gehouden met de beoog-
de gemeenteli jke herindeling. 
 
Het overzicht geeft enkel exploitatielasten weer. Daar waar overgegaan wordt oop 
huur van de kazerne vervallen de exploitatiekosten en wordt dit ondergebracht onder 
het label ‘huur’. De financiële uitwerking van de begroting huisvesting van de VRG is 
als volgt opgeboudwd: 
 
Basisjaar 2014 

 Kapitaallasten        1.443.543  
Onderhoud (€ 18 per m2 BVO)            624.952  
Schoonmaak            205.200  
Energie            472.917  
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Water              23.598  
Verzekering              63.790  
Vergoeding werkplekken gemeentehuizen            158.100  
Totale exploitatiekosten        2.992.100  
 
Er wordt jaarli jks een indexatie toegepast van 1,5%, dit vormt het meerjarenbeeld. In 
2016 is er een uitzett ing in de begroting opgenomen, in verband met de kapitaallasten 
van de nieuw gebouwde kazernes. 
 
De totale kosten zijn onderverdeeld in drie categorieën: 
• Kapitaalslasten, gebaseerd op de boekwaarden en een rentepercentage van 4,5 %, 

gebaseerd op het gewogen bemiddelde van de 23 gemeenten; 
• Kosten voor schoonmaak, energie en water, gebaseerd op daadwerkeli jke kosten 

waar mogelijk en anders op basis van kengetallen;   
• Kosten voor onderhoud, gebaseerd op een tarief van €18 per m2 BVO. 
 
Gelet op de nieuwbouwplannen pakt deze systematiek voordeling uit. Voor 2018 staat 
de bijdrage aan de VRG op € 86.000, wanneer de gemeente Haren zelfstandig de 
nieuwbouw moet f inancieren, zijn de kapitaallasten in dat jaar vele malen hoger. 
 
Over 2016 en 2017 wordt een separate verantwoording m.b.t. de huisvestingslasten 
afgelegd. Vanaf 2018 wordt huisvesting als integraal onderdeel van de begroting van 
de VRG. 
 
Financiële consequenties voor onze begroting 
In onze begroting hebben wij bij de voorjaarsnota de bijdrage aan de huisvestingskos-
ten per 1-1-2015 verwerkt. Bij de bestuursrapportage hebben wij geanticipeerd op uit-
stel naar 1-1-2016. Daarbij hebben wij alle bijdragen een jaar opgeschoven in onze 
meerjarenbegroting. Het voorstel van de VRG (zie tabel uitwerking verdeling kosten) is 
echter niet om de bijdragen op te schuiven, maar alleen 2015 te laten vervallen. 
Daarmee bli jf t  de volledige ingroei naar verdeelsleutel gemeentefonds in 2018. Het 
voorstel van de VRG heeft f inanciële consequenties op onze begroting. Deze zijn in 
beeld gebracht in onderstaande tabel. Wij stellen voor deze te verwerken in de voor-
jaarsnota 2016.   
 
  2015 2016 2017 2018 2019 
Reeds verwerkt   61.000 67.000 79.000 86.000 
Voorstel VRG   67.000 79.000 86.000 86.000 
Benodigde mutatie   6.000 12.000 7.000 0 

Tabel: benodigde begrotingsmutatie ivm uitstel bijdrage huisvestingskosten  
 
Conclusie en formuleren reactie aan het bestuur van de veiligheidsregio Gronin-
gen 
De paragraaf ‘f inanciele kader’ uit de notit ie huisvesting van de veil igheidsregio Gro-
ningen is om commentaar voorgelegd. Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiter l i jk 18 
december 2015 een zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van de gemeen-
schappelijke regeling van de veil igheidsregio Groningen. Wij zien geen aanleiding ge-
bruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen.   
 



 

 

4  

Voorgestelde beslissing  
1.   Kennis te nemen van de paragraaf f inanciële kader uit de notit ie huisvesting van 

de Veil igheidsregio Groningen; 
2.   Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen om-

trent het f inanciële kader huisvesting van de Veil igheidsregio Groningen; 
3.   Het college op te dragen om uiterl i jk 18 december 2015 het algemeen bestuur van 

de gemeenschappelijke regeling Veil igheidsregio Groningen schriftelijk te informe-
ren over deze besluiten. 

4.    De financiële consequenties voor de begroting te verwerken in de voorjaarsnota 
2016. 

 
Haren, 10 november 2015. 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 
 


