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Geachte heer, mevrouw,

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 2
oktober 2020 de jaarstukken 2019, de actualisatie 2020 en de concept
begroting 2021 goedgekeurd.
Conform de wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij hierbij de
jaarstukken ter kennisgeving, en de concept begroting ter zienswijze aan u
voor.
Samenvatting
Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft de actualisatie
begroting 2020 en de begroting 2021 ter zienswijze voorgelegd aan de raden
van de deelnemende gemeenten. Het voorstel is om aan de raad voor te
stellen dat zij instemt met de voorliggende begroting. Dat zij daarnaast kennis
heeft genomen van de voorbereidingen die worden getroffen om mogelijke
bezuinigingen in beeld te brengen en zij de Veiligheidsregio oproept om de
raad over de opbrengsten te informeren.
Ter kennisname: Financiële Jaarstukken
De Jaarstukken 2019 omvatten het jaarverslag en de jaarrekening (bijlage).
De accountant heeft een goedkeurend controleverslag afgegeven. De
jaarstukken worden vastgesteld door het AB van de VRG. Het college en de
raden hebben hierin formeel geen rol.
Ter zienswijze: Concept begroting 2021
Bij de concept beleidsbegroting 2021 zijn, financieel gezien, vooral de
volgende vraagstukken van belang: het wegwerken van het negatieve eigen
vermogen en de bezuinigingen.
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In de gemeentelijke begroting 2020 is bezuiniging nummer 48 opgenomen:
“Afweging samenwerkingen, deelname regelingen en akkoorden”. Het
hiervoor opgenomen bedrag bedraagt 600 duizend euro vanaf 2021. Hiervan
hebben we 500 duizend euro "toebedeeld" aan Veiligheidsregio Groningen.
Eind oktober heeft er een bestuurlijke overleg bij de VRG plaatsgevonden.
Tijdens het bestuurlijk overleg is onder andere gesproken over de effecten
van de (landelijke) ontwikkelingen op de brandweerzorg, de uitkomsten van
het AEF rapport en de uit te voeren taken. Mogelijke financiële effecten zijn
nog niet verwerkt in de concept beleidsbegroting 2021. De VRG heeft
toegezegd de gemeenten afzonderlijk per brief informeren over de uitkomsten
en de mogelijke effecten voor 2021 en verder.
Het is duidelijk dat de financiën van de deelnemende gemeenten onder grote
druk staan en dat dit ook wat betekent voor gemeenschappelijke regelingen,
waaronder de VRG en dit wordt zeker onderkend door de bij de VRG. Een
discussie over taken in relatie tot bovengenoemde ontwikkelingen (met
mogelijk een grote financiële impact), vraagt om een zorgvuldige afweging
van het bestuur en scherpe keuzes. Eind oktober 2020 is dit aan bod gekomen
tijdens het bestuurlijk overleg. Het is nu zaak om dit zo spoedig onderzoek
gedaan wordt in de taakstellende bezuinigingen en dat de VRG wordt
opgeroepen de raad te informeren over de (tijdstippen en) opbrengsten van
dat onderzoek.
We overleggen met de Veiligheidsregio om in een zo vroeg mogelijk stadium
betrokken te worden bovengenoemd onderzoek. Daarmee bereiken we dat we
de opbrengsten ook tijdig op de inhoudelijke merites kunnen beoordelen.
We stellen u voor kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en geen
zienwijze voor de actualisatie van de begroting 2020 en de conceptbegroting
2021 in te dienen, maar wel als aandachtspunt mee te geven dat de raad
kennis heeft genomen van de voorbereidingen die worden getroffen om
taakstellende bezuinigingen in beeld te brengen en zij de Veiligheidsregio
oproept om de raad over de (tijdstippen en) opbrengsten te informeren.
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