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Geachte heer, mevrouw,

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 12
maart 2021 de jaarstukken 2021, de actualisatie 2021 en de concept begroting
2022 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 begroting
2022 en de actualisatie begroting 2021 ter zienswijze voorgelegd aan de raden
van de deelnemende gemeenten. Ons voorstel is om geen zienswijze in te
dienen bij de VRG op de actualisatie van de begroting 2021 en de begroting
2022.
Ter kennisname: Financiële Jaarstukken
De Jaarstukken 2020 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 actualisatie begroting 2021 en concept begroting
2022
Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2021 heeft zich een aantal
ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van de begroting 2021
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noodzakelijk maken. Voor onze gemeente is er sprake van een stijging van de
bijdrage aan VRG met 90.000 euro. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door
gelden die aan het Gemeentefonds zijn toegevoegd en die voorheen
rechtstreeks aan de Veiligheidsregio werden uitgekeerd, de zogeheten IOVgelden. Het gaat om een bedrag van 23.000 euro. Netto komt het nadeel voor
onze gemeente daarmee uit op 67.000 euro. Dit wordt geheel veroorzaakt
door de herrekening van de verdeling van gemeentelijke bijdrage 2021 ten
gevolge van de herindelingen, geactualiseerde inwonersaantallen en de
gewijzigde OOV sleutel conform eerder gemaakte afspraken.
De concept beleidsbegroting 2022-2025 is gebaseerd op de kaderbrief die op
10 december 2020 door het Algemeen Bestuur van VRG is vastgesteld en is
vormgegeven in lijn met de Meerjarenkoers 2018-2021. De concept
beleidsbegroting 2022-2025 gaat op dit moment financieel gezien uit van de
“0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd.
Daarnaast zijn de incidentele lasten en baten (compensatieregeling Rijk) als
gevolg van de corona crisis in 2022 niet meer meegenomen. De Rijksregeling
loopt tot en met 2021. De effecten na 2021 kunnen op dit moment nog niet
worden overzien. Mogelijke effecten worden afzonderlijk inzichtelijk
gemaakt en voorgelegd aan het bestuur.
Vanaf 2021 laat het meerjarig perspectief in de basis een tekort zien door
oplopende kosten en structureel wegvallende baten. Hiervoor is jaarlijks een
taakstelling ingerekend die binnen de begroting moet worden opgelost. Bij de
actualisatie van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te
geven aan deze taakstelling (2021: van circa € 0,5 miljoen naar € 0,2
miljoen). Ten opzichte van 2021 moet in 2022 aanvullend invulling worden
gegeven aan een taakstelling van circa € 0,13 miljoen. Dit wordt
meegenomen in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting van de
Veiligheidsregio.
Weerstandsvermogen
De eerdergenoemde ontwikkelingen, die veelal niet of beperkt beïnvloedbaar
zijn, kunnen een grote financiële impact hebben. Hierbij kan gedacht wordt
aan de effecten van taakdifferentiatie en het FLO-dossier. Deze
ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegenomen in de
risicoparagraaf. Ten opzichte van de begroting 2021 leidt dit tot een toename
van het benodigd weerstandsvermogen. Door de negatieve algemene reserve
is er de komende jaren geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen. Dit
blijft dus een aandachtspunt.
Ten opzichte van de staande gemeentelijke begroting is het financieel effect
op de bijdrage voor onze gemeente:
(bedragen x 1.000 euro; positieve bedragen zijn voordelig)
Veiligheidsregio Groningen
2022 2023 2024 2025
Voordeel bijdr. Gemeente Groningen
27 102 178 177
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Hervorming op Samenwerking, Regelingen en Akkoorden
In de begroting 2020 is hiervoor een structurele besparing opgenomen van
600.000 euro vanaf 2021, waarvan 500.000 euro voor de veiligheidsregio.
Het afstellen van deze taakstelling wordt meegenomen als onderdeel van de
financiële opgave voor de begroting 2022.
We stellen u voor kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en geen
zienwijze voor de actualisatie van de begroting 2021 en de conceptbegroting
2022 in te dienen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda
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