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Voorgesteld raadsbesluit 
De raad besluit: 

I. gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de begroting 2016 van 
de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen t.a.v. het toepassen van de indexatie 
van 1,13% voor loon- en prijsstijgingen; 

II. het college te verzoeken het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen hiervan op de 
hoogte te brengen. 

Samenvatting 

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft een concept 
begroting opgesteld voor het jaar 2016 en nodigt de raden van de deelnemende gemeenten uit hierop 
haar zienswijzen te geven. Daarmee voldoet het bestuur aan artikel 35 lid 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat begrotingsstukken ten minste 8 weken voordatzij 
door het Algemeen Bestuur worden vastgesteld, aan de raden van de deelnemende gemeenten worden 
toegezonden voor commentaar. Op 3 juli 2015 zal het Algemeen Bestuur de ontvangen commentaren 
betrekken bij het definitief vaststellen van de begroting 2016. Voor het opstellen van de begroting 2016 is 
de begroting van 2015 als basis genomen. Onze bijdrage voor 2016 is hoger dan in 2015 en dit wordt 
veroorzaakt doordat bij de start van de veiligheidsregio besloten is om in vijf stappen t/m 2018 over te 
gaan op een nieuwe verdeelsleutel die gebaseerd is op de fictieve bijdrage in het gemeentefonds voor de 
brandweerzorg. In de voorliggende begroting voor 2016 is de huisvesting van de brandweer nog niet 
meegenomen. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 10 april j l . wel een besluit genomen 
over het huisvestingsdossier en tegelijkertijd over de kwestie "stemverhoudingen" (motie van de raad van 
September 2013 n.a.v. de 1^ begroting van de toen op te richten Veiligheidsregio Groningen). De 
voorstellen voor de verkoop van de kazernes en de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling zullen 
afzonderlijk aan u worden voorgelegd. 

Omdat de gemeente begroting van 2016 t.o.v. de begroting 2015 deels niet geindexeerd zal worden voor 
loon- en prijsstijgingen en deze bezuiniging ook in de begroting van 2015 heeft piaats gevonden, stellen 
we om die reden voor om de voorgestelde indexatie van 1,13% in de begroting van de Veiligheidsregio 
Groningen te laten vervallen. Wij vragen de Veiligheidsregio Groningen dan ook om af te zien van de 
voorgesteld indexatie van 1,13% zoals die nu in de concept begroting staat opgenomen. 

B&W-besluit d.d.: 9 ]uni 2015 



Aanleiding en doel 

Het vaststellen van een begroting van een gemeenschappelijke regeling is aan een aantal voorwaarden 
gebonden. De conceptbegroting 2016 is op 10 april j l . in het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Groningen vastgesteld. Dit concept wordt nu voor een zienswijze aan u voorgelegd en aan alle andere 
raden van de deelnemende gemeenten. Op 3 juli 2015 zal het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
Groningen de ontvangen commentaren meenemen in de uiteindelijk besluitvorming over deze 
conceptbegroting. 

Kader 

Het financieel meerjarenbeeld 2016-2018 en de nog op te stellen gemeente begroting 2016. 

Argumenten en afwegingen 

Er zijn op dit moment wel redenen om een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2016 van de 
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen. Omdat we besloten hebben om in de gemeente 
begroting voor 2016 deels geen indexatie toe te passen voor loon- en prijsstijgingen en deze bezuiniging in 
de begroting 2015 pok hebben uitgevoerd, willen we deze zelfde maatregel ook opieggen aan de 
Veilgheidsregio Groningen. Concreet houdt dat in dat wij hun vragen om de genoemde 1,13% indexatie 
voor loon- en prijsstijging niet toe te passen op de begroting van 2016. 

Maatschappeliik draagvlak en participatie 

Financiele consequenties 

De gevolgen van de conceptbegroting 2016 waren in het meerjarenperspectief van de begroting 2015 van 
de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen al voorzien. In de concept begroting 2016 is 
nog geen rekening gehouden met het huisvestingsdossier dat, net als in 2015 buiten de begroting is 
gehouden. In 2014 hebben alle gemeenten hun eigen huisvestingslasten voor de brandweer zelf gedragen. 
In de vergadering van het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen van 10 april j l . is er wel een 
besluit genomen over het huisvestingsdossier. In het voorstel staat o.a. dat met terugwerkende kracht tot 
1-1-2015 zo mogelijk alle kazernes verkocht worden aan de Veiligheidsregio Groningen en dat alle 
gemeenten op basis van berekende huisvestingslasten een bijdrage verstekken aan de Veiligheidsregio. 
Ook deze bijdrage zal in een aantal stappen, tot aan 2018, verdeeld worden op basis van dezelfde 
verdeelsleutel gemeentefonds als voor de begroting ook geldt. Voor de overdracht van de kazernes en de 
financiele gevolgen hiervan volgt t.z.t. een afzonderlijk raadsvoorstel. in de onderhandelingen hierover 
hebben we al aangegeven dat wij voor de locatie Sontweg een 1^ recht van terugkoop willen i.v.m. de 
ontwikkeling van de Eemskanaalzone. Ondanks het feit dat inhoudelijk de concept begroting niet afwijkt van 
hetgeen we mochten verwachten willen we toch een zienswijze indienen op deze concept begroting omdat 
we het niet volledig toepassen van indexatie in onze eigen begroting, ook graag terug willen zien in de 
begroting van de Veiligheidsregio Groningen. We vragen de Veiligheidsregio Groningen dan ook om af te 
zien van het toepassen van de indexatie van 1,13% zoals die nu in de concept begroting is opgenomen. 

Overige consequenties 

Geen. 

Vervolg 

Met het oog op de gestelde termijnen hebben wij het Algemeen Bestuur, vooruitlopend op uw besluit, 
geinformeerd over de zienswijze. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 
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Geacht bestuur, 

Hierbij delen wij u mede dat, op basis van het voorstel van Burgemeester en 
wethouders van 9 juni 2015, de Raad van gemeente Groningen gebruik wil 
maken van de mogelijkheid om een zienswijze uit te brengen over de concept 
begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Groningen. 

De Raad van de Gemeente Groningen geeft u dringend in overweging om de 
indexatie voor loon- en prijsstijgingen van 1,13% zoals die in uw concept 
begroting is opgenomen niet toe te passen. Dit standpunt wordt ingegeven 
door het feit dat wij binnen onze gemeente voor de begroting 2015 al besloten 
om geen indexatie toe te passen voor de loon- en prijsstijgingen en deze 
bezuiniging ook willen toepassen op onze gemeente begroting voor 2016. Wij 
vragen u deze lijn te volgen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


