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Uw kenmerk -

Geachte leden van de raad. 

Inleiding 
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 6 
april 2018 de jaarstukken 2017 en de concept begroting 2019 goedgekeurd. 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij hierbij de 
jaarstukken ter kennisgeving, en de concept begroting ter zienswijze aan u 
voor. 

Ter kennisname: Financiële Jaarstukken 
De Jaarstukken 2017 omvatten het jaarverslag en de jaarrekening (bijlage). 
De accountant heeft een goedkeurend controleverslag afgegeven. De 
jaarrekening laat een positief resultaat zien van 2.2 miljoen euro. 

De belangrijkste onderdelen die hebben bijgedragen tot dit resultaat hebben 
alle een incidenteel karakter. Het resultaat wordt aangewend voor 
bestemmingsreserves waardoor o.a. de bij de herziening van de begroting 
2017 aangekondigde extra bijdrage van de gemeenten is komen te vervallen. 

Ter zienswijze: Concept begroting 2019 
De concept begroting 2019 (bijlage) voorziet in een toename van 242 duizend 
euro ter versterking van de gemeentelijke kolom, en 945 duizend euro 
autonome ontwikkelingen. De autonome stijging van de begroting VRG is 
conform de vastgestelde financiële hygiëne regels. Het betreft onontkoombare 
kosten. 
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De versterking van de gemeentelijke kolom past in de door zowel uw raad als 
ons college onderkende noodzaak om (gemeentelijk) crisismanagement op 
een hoger plan te brengen. 
De stijging in de bijdrage van de Gemeente Groningen aan de VRG achten 
wij daarom begrijpelijk en noodzakelijk. 

Indien u deze opvatting met ons deelt, adviseren wij u geen zienswijze in te 
dienen. 

Tot besluit 

Met onze brief van 23 mei ontving u de meerjarenkoers van de VRG. In uw 
commissie Financiën & Veiligheid van 6 juni zal de VRG daarover een 
presentatie verzorgen. 

Ofschoon begroting en meerjarenkoers in eikaars verlengde liggen, is het 
verzoek om de bijeenkomst op 6 juni zoveel als mogelijk over de 
meerjarenkoers te laten gaan. Behandeling van de concept begroting kan 
vervolgens desgewenst inhoudelijk plaatsvinden in uw commissie Financiën 
& Veiligheid op 11 ju l i . 

Onder voorbehoud van de uitkomst van deze beraadslagingen, zullen wij ons 
advies om geen zienswijzen in te dienen melden aan het AB van de VRG. 

Met vriendelijke groet. 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


