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Jaarstukken 2021 VRG 
 

Geacht college, 

Bijgaand bieden wij u ter kennisname de jaarstukken 2021 aan van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het Algemeen Bestuur heeft op 25 maart 2022 ingestemd met de 
jaarstukken 2021. 

De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van VRG. In het jaarverslag wordt op 
hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast wordt het 
weerstandsvermogen, de risico's en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is 
voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma inclusief de 
bestemming van het resultaat. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven. 

Het jaar 2021 was net als 2020 een bijzonder jaar voor VRG door de gevolgen van de coronacrisis. De 
gevolgen van de coronacrisis zijn door iedereen gevoeld. We hard gewerkt aan het verminderen van 
risico’s, de voorbereiding op mogelijke crises en het verlenen van Brandweerzorg. Naast de coronacrisis  
kregen we ook in 2021 te maken met extreem weer, zoals heftige regenval en storm en werden we 
geconfronteerd met meerdere aardbevingen. In Ter Apel ontstond een sluimerende crisis toen er 
gedurende langere tijd teveel vluchtelingen verbleven in het asielzoekerscentrum. Verder is 
cybercriminaliteit een thema dat in 2021 steeds meer aandacht kreeg. 

Ondanks dat was 2021 helaas door corona opnieuw een jaar waarin veel niet kon. Dit zien we financieel ook 
terug. Het daadwerkelijke resultaat bij de jaarrekening 2021 bedraagt €1,76 mln. voordelig. Dit is inclusief 
een coronadeclaratie bij het Rijk. De afwijking bedraagt daarmee 3,3% ten opzichte van de totale begroting. 
Het resultaat is incidenteel en wordt hoofdzakelijk veroorzaakt, omdat projecten en aanbestedingen zijn 
doorgeschoven. Dit geldt onder andere voor vervangingsinvesteringen en ICT projecten. Om de komende 
jaren de achterstanden in te halen en te kunnen voldoen aan (landelijke) ontwikkelingen, zoals het tweede 
loopbaanbeleid en de omgevingswet, wordt voorgesteld specifieke bestemmingsreserves te vormen. Door 
de diverse landelijke ontwikkelingen in relatie tot de krappe financiële positie van VRG zijn we op deze 
manier in staat invulling te geven aan een aantal ontwikkelingen en “in control” te blijven. In de kaderbrief 
2023-2026 en in de begroting 2023-2026 hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de financiële situatie 
en het vervolg. 
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Risico’s 
De focus op de aanpak van de coronacrisis, de FLO kosten, de diverse landelijke ontwikkelingen en de 
krappe financiële positie van VRG zorgen er wel voor dat we de risico’s goed blijven monitoren. Dit komt 
terug in de risicoparagraaf.  

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,  
 
Was getekend: K.F. Schuiling 
Voorzitter 
 
Bijlagen: 

1. Jaarstukken 2021 
2. Accountantsrapport 2021 


