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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 28 mei 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 mei 2018 

Nummer :  10 

Onderwerp :  GR ontwerpbegroting 2019 Veiligheidsregio  

Bijlage(n) :  1.  Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2017-2019  

2.  Bijlage 1: Toelichting bij de jaarstukken van Veiligheidsre-

gio Groningen 2017 

3.  Bijlage 2:  Jaarstukken 2017 (jaarverslag en jaarrekening) 

4.  Bijlage 3: Toelichting op de concept beleidsbegroting 2019 

5.  Bijlage 4:  Concept beleidsbegroting 2019 

6.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  M. Schilder 

   

   

Samenvatting :  Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Groningen biedt de concept beleidsbegro-

ting 2019 en de begrotingsactualisatie 2018 voor een ziens-

wijze aan de gemeenteraden aan. 

 

 

   

Voorgestelde beslissing :  1.  Geen zienswijze kenbaar maken op de concept beleids-

begroting 2019 en de begrotingactualisatie 2018 van de 

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio  Groningen. 

2.  Het college te verzoeken het bestuur van de Veiligheids-

regio Groningen daarvan in kennis te stellen. 

 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd. 
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Aanleiding 

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 6 april 2018 besloten 

de concept begroting 2019 en de begrotingsactualisatie 201 8 om een zienswijze voor te 

leggen aan de gemeenteraden.  

 

Jaarstukken 2017 (jaarverslag en jaarrekening)  

De jaarstukken 2017 van Veiligheidsregio Groningen worden ter kennisgeving aan de ge-

meenteraden voorgelegd.  In het jaarverslag wordt op hoofdli jnen verantwoording afgelegd 

over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast worden het weerstandsvermogen, 

de risico’s en ontwikkelingen en de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is voorname-

li jk f inancieel van aard en geeft inzicht in de besteding van de middelen en het f inanciële 

resultaat per programma. 

 

Begrotingsactualisatie 2018 

Na het opstellen van het begrotingskader  2018 in 2017 is een aantal ontwikkelingen gecon-

stateerd dat het herzien van de begroting 2018 noodzakelijk maakt. Het Algemeen Bestuur 

heeft besloten om de primitieve begroting voor 2018 vanwege deze punten te actualiseren. 

Daarnaast is de verdeelsleutel voor de begroting 2018 definit ie f vastgesteld conform artikel 

24 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen. Op basis van dit arti-

kel is de verdeelsleutel gebaseerd op het f ictief aandeel in het gemeentefonds voor brand-

weerzorg en rampenbestri jding per 1 januari van he t jaar waarop de betaling van de bijdra-

gen betrekking heeft. 

 

Concept beleidsbegroting 2019 

Conform artikel 35 van de wet gemeenschappelijke regelingen wordt de concept beleidsbe-

groting 2019 om een zienswijze aan de raad aangeboden. In de begroting wordt d e raad 

geïnformeerd over de doelstell ingen die Veiligheidsregio Groningen zich stelt voor het jaar 

2019 en het f inanciële kader dat hiermee gemoeid is. In de begroting zijn ontwikkelingen in 

kaart gebracht, met daarin onderscheid in autonome ontwikkelingen  en beleidskeuzes. 

 

De bijdrage van onze gemeente aan de VRG stijgt in 2018 met  € 56 .818 ten opzichte van 

onze huidige begroting 2018. De gemeenteli jke bijdrage komt daarmee uit op €1,031.623 .  

De sti jging van de bijdrage vanaf 2019 is € 94.154. Wij zullen de verhoging van de Harense 

bijdrage aan de VRG voor de jaren 2018 en 2019 en verder verwerken in respectieveli jk de 

Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectiefnota 2019.  

 

Toel icht ing op de verhoging :  deze herwaarder ing heef t  te  maken met  ar t ike l  24 Gemeen-

schappel i jke Regeling Vei l igheidsregio Groningen.  Op bas is  van d i t  ar t ike l  is  de verdeel-

s leute l  gebaseerd op het f ic t ief  aandeel in het  gemeentefonds voor brandweerzorg en 

rampenbestr i jd ing per  1 januar i van het jaar waarop de beta l ing van de b i jdragen betrek-

king heef t .  Per  jaar  wi jz igt  h ierdoor de onder l inge verhouding tussen de gemeenten.  

Zie voor verdere informat ie de begrot ing  2019 op b ladzi jde 62 en 63.  

 

Meerjarenkoers 

Gemeenten z i jn  verantwoordel i jk  voor vei l igheid en hebben op dat v lak verschi l lende 

taken.  Een deel  van d ie taken,  zoals vastgelegd in de Wet vei l igheidsregio’s , is  belegd 

bij  Vei l igheidsregio Groningen (VRG). De taken van de vei l igheidsregio bev inden z ich 

van oudsher  op het ter re in van de fys ieke vei l igheid, maar  daar in is  een verschuiv ing 

gaande, zowel op het  gebied van de brandweerzorg a ls op het  gebied van de cr is isbe-

heers ing. Bi j  de brandweerzorg komt s teeds meer  nadruk te l iggen op de prevent ieve 

taken.  Bi j  de cr is isbeheers ing z ien we verschuiv ing naar  andere domeinen dan fysieke 

vei l igheid en een verbreding van de rol  van k lassieke rampenbestr i jder  naar moderne 

cr is isbeheerser . Di t  a l les vraagt om een meer proact ieve ro l van de vei l igheidsregio.  

De samenwerk ing heef t  onlangs een n ieuwe impuls gekregen doordat  personeel van Ge-

neeskundige Hulpver lening b i j  Ongeval len en Rampen  en Gemeentel i jke Kolom Gronin-

genin d ienst  is  gekomen van VRG. Het personeelsbestand van VRG bestaat  voor  het 

grootste deel  u i t  brandweervr i jw i l l igers  en z i j  vormen daarmee een belangr i jke p i j ler  van 

de organisat ie.  
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De VRG heef t  de meer jarenkoers  de t i te l  ‘Gr ip op r is ico’s ’  gegeven.  Het  doel is  om ge-

meenten,  bedr i jven en burgers  in  de regio Groningen houvast te bieden op het gebied 

van vei l igheid,  spec if iek op het gebied van r is icobeheers ing. Het bureau Andersson Ef-

ferson Fel ix (AEF)  heeft  daarom in 2017 een takenevaluat ie u i tgevoerd. Op bas is van de 

u itkomsten van deze takenevaluat ie adviseerde AEF een afgewogen pakket aan maatre-

gelen te nemen op bas is van de volgende zes keuzel i jnen:  

1.  verkennen van verdere samenwerk ing met Vei l igheidsregio Drenthe en Vei l igheidsre-

g io Frys lân  

2.  verkennen samenwerk ing GGD Groningen en VRG  

3.  uitwerken van de inhoudel i jke ambit ies op de kerntaken  

4.  uitvoeren van maatregelen d ie f inanc ië le ru imte kunnen opleveren  

5.  maken van afspraken over  f inanc ië le hygiëneregels  

6.  bij t rekken van b i jdrage vanui t  gemeenten  

 

In  deze meer jarenkoers l igt  de nadruk op de derde keuzel i jn:  de u itwerk ing van de in-

houdel i jke ambit ies .  Deze meer jarenkoers is ,  samen met de meer jarenbegrot ing,  ook 

bedoeld a ls bas is voor  een s tabie l  f inanc ieel  meer jarenperspect ief .  

 

Procedure 

Conform artikel 35 van de wet gemeenschappeli jke regelingen wordt de concept beleidsbe-

groting 2019 om een zienswijze aangeboden aan de gemeenteraden. Veiligheidsregio  

Groningen heeft verzocht de zienswijze uiterli jk 6 juni 2018 te mogen ontvangen. Vervol-

gens wordt de concept beleidsbegroting samen met de ontvangen commentaren voorgelegd 

aan het Dageli jks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stelt een reactie op de ingebrachte ziens-

wijzen op.  

 

Zienswijze 

De door de Auditcommissie van de VRG gemaakte opmerkingen bij de Jaarrekening 2017 

kunnen wij onderschrijven. Het is van belang voor de financiële beheersing van de organisa-

tie dat een meerjaren-investeringsplan en een meerjaren-grootonderhoudsplan wordt opge-

steld, zodat afwijking tussen begroting en realisatie in de toekomst beperkt bli jf t.  

 

Ook de meerjarenkoers 2018-2021 kunnen wij onderschrijven.  Deze meer jarenkoers is be-

doeld a ls inhoudel i jke r icht ing voor  Vei l igheidsregio Groningen (VRG) en a ls basis  v oor  

een stabie l f inanc ieel meer jarenperspect ief .   

 

Arhi  

Wij zullen de hogere bijdragen van Haren aan de Veiligheidsregio Groningen verwerken in 

de Voorjaarsrapportage 2018 en Perspectiefnota 2019. Uw besluiten over die documenten 

zullen wij in het kader van de Arhi-procedure ter goedkeuring voorleggen.  

 

Voorgestelde beslissing 

1.  Geen zienswijze kenbaar maken op de concept beleidsbegroting 2019 en de begrotingac-

tualisatie 2018 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen  en de 

meerjarenkoers 2018-2021 van de Veiligheidsregio Groningen.  

2.  Het college te verzoeken het bestuur van de Veiligheidsregio Groningen daarvan in ken-

nis te stellen. 

 

Haren, 8 mei 2018 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


