
 

 

 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 

Door tussenkomst van  Raadscommissie van 15 juni 2015 

Nummer : 37 

Onderwerp : Jaarstukken Veil igheidsregio Groningen 

Bijlage(n) : 1.   Ontwerpbegroting 2016 Veil igheidsregio Groningen 

2.   Toelichting op de beleidsbegroting t.b.v. de raden 

3.   Concept raadsbesluit 

   

   

   

   

Samenvatting : Op 16 april 2015 heeft het college de ontwerpbegroting 
2016 van de Veil igheidsregio (VRG) ontvangen, waarbij de 
gemeente wordt uitgenodigd een zienswijze te geven op 
deze ontwerp-begroting. Wij zenden de ontwerp-begroting 
aan u voor commentaar. Op 3 juli 2015 zal het algemeen 
bestuur van de Veil igheidsregio de ontvangen zienswijzen 
betrekken bij het definit ief vaststellen van de begroting 
2016.  

   

Voorgestelde beslissing : 1.    Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2016 van 
de Veil igheidsregio Groningen; 

2.    Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
zienswijze uit te brengen omtrent de ontwerp-
begroting 2016 van de Veil igheidsregio Groningen; 

3.    Het college op te dragen om uiterl i jk 30 juni 2015 het 
algemeen bestuur van de gemeenschappelijke rege-
ling Veil igheidsregio Groningen schrifteli jk te infor-
meren over deze besluiten. 
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Inleiding 
Het algemeen bestuur van de veil igheidsregio Groningen heeft op d.d. 10 april 2015 
besloten om de ontwerpbegroting om commentaar voor te leggen aan de gemeentera-
den. 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 zes weken voordat zij door het algemeen bestuur 
worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden toegezon-
den voor commentaar. Op 3 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur van de veil igheidsregio 
Groningen de ontvangen commentaren betrekken bij het definit ief vaststellen van de 
genoemde stukken. 
 
Als bij lage treft u aan: 
- de begroting 2016 in detail Veil igheidsregio Groningen; 
- de toelichting op de beleidsbegroting t.b.v. de raden 
 
Toelichting bij de Begroting 2016  
De ontwerpbegroting 2016 is gebaseerd op uitgangspunten die eerder door het Alge-
meen Bestuur (AB) van de Veil igheidsregio Groningen (VRG) zijn vastgesteld. De uit-
gangspunten staan verwoord in de inleiding van de begroting. De begroting 2015 heeft 
als uitgangspunt gediend.  
 
Brandweerkosten 
Een deel van de brandweerkosten hebben betrekking op het adviseren bij aanvragen 
omgevingsvergunningen. Deze kosten kunnen worden verhaald via de leges omge-
vingsvergunning. Fiscaal- juridische voorwaarde volgens de gemeentewet hierbij is dat 
de begrote kosten zijn te herleiden op de primaire begroting. Deze kosten met betrek-
king tot omgevingsvergunningen dienen door de VRG voor ons gespecif iceerd te wor-
den. In overleg met de VRG wordt gekeken hoe dit vorm wordt gegeven. Wij wil len de 
kosten ook in 2016 ook herleidbaar in onze begroting opnemen en bli jven verhalen via 
de leges omgevingsvergunning 
 
Voor nadere toelichging met betrekking tot de beleidsbegroting verwijzen we naar de 
toeliching raden beleidsbegroting 2016. 
 
Conclusie en formuleren reactie aan het bestuur van de veiligheidsregio Gronin-
gen 
De ontwerp-begroting van de veil igheidsregio Groningen is om commentaar voorge-
legd. Hierbij wordt verzocht om zo nodig uiterl ijk 30 juni 2015 een zienswijze kenbaar 
te maken aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling van de veil igheidsregio 
Groningen. Wij zien geen aanleiding gebruik te maken van de mogelijkheid om een 
zienswijze uit te brengen.   
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Voorgestelde beslissing  
1.  Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 van de Veil igheidsregio Groningen; 
2.  Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen om-

trent de ontwerp-begroting 2016 van de Veil igheidsregio Groningen; 
3.  Het college op te dragen om uiterl i jk 30 juni 2015 het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Veil igheidsregio Groningen schrifteli jk te informeren 
over deze besluiten. 

 
Haren, 27 mei 2015. 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 
 


