
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 9 juni 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen (wensen en bedenkingen) (collegebrief 26 mei 2021)

Financiele-stukken-Veiligheidsregio-Groningen-wensen-en-bedenkingen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Henk Bos (beleidsadviseur), 06 3016 5539, henk.bos@groningen.nl 

Abele Kamminga (bestuursadviseur), 06 5542 0161, abele.kamminga@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De jaarstukken 2020 worden ter kennisname aangeboden. Bij de concept-actualisatie begroting 2021 

en de concept-begroting 2022 kunnen de raden zienswijzen indienen. Na het vaststellen van de 

beleidsbegroting 2021 heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van de 

begroting 2021 noodzakelijk maken. Netto komt het nadeel voor de gemeente Groningen 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 gaat op dit 

moment financieel gezien uit van de “0” lijn. De incidentele lasten en baten (compensatieregeling 

Rijk) als gevolg van de corona crisis in 2022 zijn 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. Door de negatieve algemene reserve is er de komende jaren geen ruimte om tegenvallers 

op te kunnen vangen. Dit blijft dus een aandachtspunt. Het college stelt de raad voor geen zienswijze 

in te dienen.

Vermeld op LTA?
O nee

Deadline?
O ja 

O zo ja, namelijk: 11 juni 2021 (!)

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Financiele-stukken-Veiligheidsregio-Groningen-wensen-en-bedenkingen
mailto:abele.kamminga@groningen.nl
mailto:henk.bos@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform (college adviseert geen zienswijze)

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Gelegenheid tot korte vraag of opmerking in meningsvormende sessie over conformstukken. 

Nadere informatie
https://veiligheidsregiogroningen.nl/ 

https://veiligheidsregiogroningen.nl/
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