
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Inleiding  

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) heeft op 25 maart jl. 

de actualisatie begroting 2022 en de concept begroting 2023 goedgekeurd.  

 

Conform de wet gemeenschappelijke regelingen leggen wij hierbij de jaarstukken 

2021 ter kennisgeving en de actualisatie begroting 2022 en de concept begroting 2023 

ter zienswijze aan u voor. 
 

Samenvatting  

Het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen heeft de concept begroting 

2023 en de actualisatie begroting 2022 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 2022 en de begroting 2023 en de financiële 

jaarstukken 2021 voor kennisgeving aan te nemen. 

 

Ter kennisname: Financiële Jaarstukken  

De Jaarstukken 2021 omvatten het jaarverslag en de jaarrekening (zie bijlage). De 

accountant heeft een goedkeurend controleverslag afgegeven. De jaarstukken zijn 

vastgesteld door het AB van de VRG. Het college en de raden hebben hierin formeel 

geen rol. 

  

Onderwerp  Financiële stukken Veiligheidsregio Groningen 

Steller 

 (wensen en bedenkingen) 

Henk Bos 
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Volgvel 1 

 

 

Ter zienswijze: concept actualisatie begroting 2022  

Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2022 heeft zich een aantal ontwikkelingen 

voorgedaan die het herzien van de begroting 2022 noodzakelijk maken.  

 

Voor onze gemeente is er sprake van een stijging van de bijdrage aan VRG met  

€ 349.000 euro. Dit wordt veroorzaakt door: 

• nacalculatie van loon- en prijsindexatie € 203.000.  In november 2021 is een 

principe cao-akkoord afgesloten voor 2021 en 2022.  Op basis hiervan is de 

toegepaste loonindexatie voor 2021 en 2022 na gecalculeerd. Tevens is de 

prijsindex 2022 uit de septembercirculaire 2021 aangepast ten opzichte van 

die uit de septembercirculaire 2020). 

• de herrekening van de verdeling van gemeentelijke bijdrage 2022 ten gevolge 

van de geactualiseerde inwonersaantallen en de gewijzigde OOV sleutel  

€ 146.000.  

 

Voorgenoemde aanpassing van de gemeentelijke bijdrage leidt tot een nadeel in 2022 

aangezien de VRG geen weerstandsvermogen heeft om dit op te vangen. Dit zal in de 

eerste voortgangsrapportage tot uitdrukking komen. Voorgenoemde tussentijdse 

aanpassingen zijn in overeenstemming met gemaakte afspraken tussen gemeenten en 

de VRG.  

 

Ter zienswijze: concept actualisatie begroting 2023  

 

De concept beleidsbegroting 2023-2026 is gebaseerd op de kaderbrief die op 10 

december 2021 door het Algemeen Bestuur van VRG is vastgesteld. In voorgaande 

begrotingen werd de nullijn gehanteerd (alleen indexatie). Er spelen meerdere 

landelijke en regionale ontwikkelingen die een financiële impact hebben. Gevolg is dat 

de nullijn onder druk staat en de komende jaren niet in alle gevallen realistisch is.  

De effecten die zich als gevolg hiervan voor doen voor 2023 naast indexatie voor 

loon- en prijscompensatie hebben betrekking op huisvesting en informatieveiligheid. 

De komende periode wordt gebruikt door de VRG om verder invulling te geven aan de 

(landelijke) ontwikkelingen en de financiële consequenties hiervan in kaart te brengen. 

 

Ten opzichte van de gemeentelijke begroting is het financieel effect op de bijdrage 

voor onze gemeente als volgt: 

 

(Bedragen x € 1.000) 2022 2023 2024 2025 2026 

Toename bijdrage aan VRG  

             

349  

             

528  

             

569  

             

615  

         

1.002  

 

Het meerjarenbeeld van de VRG laat zien dat het weerstandsvermogen nog steeds 

negatief is. Vanaf 2025 wordt verwacht dat deze voor het eerst positief is.  Dit 

betekent dat de VRG tegenvallers de komende jaren niet zelf kan opvangen. Wij 

hebben daarom in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing een risico 

voor een verhoogde bijdrage aan de Veiligheidsregio opgenomen. 

  



Volgvel 2 

 

 

Voorstel 

We stellen u voor geen zienswijze voor de actualisatie van de begroting 2022 en de 

conceptbegroting 2023 in te dienen.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


