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Onderwerp
Jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen
Besluit
Kennis te nemen van de jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen
Samenvatting
De jaarstukken 2019 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van de Veiligheidsregio
Groningen(VRG). In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting
geformuleerde doelen. Daarnaast worden 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. Daarbij wordt een bestemmingsvoorstel voor dit resultaat gedaan.
In het jaarrekeningtraject 2019 is een verschil van inzicht geconstateerd tussen de VRG en haar accountant
m.b.t. de technische verwerking van de toekomstige Functioneel Leeftijds Ontslag(FLO)-kosten. De FLOkosten werden voorheen jaarlijks geraamd in de begroting van de VRG. De accountant was van mening dat
er in één keer een voorziening moest worden getroffen voor de totale (toekomstige) FLO-kosten.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het vormen van een voorziening in de jaarrekening 2019 € 15,2 miljoen. Deze
voorziening heeft een grote impact op de jaarrekening 2019 en de afgeleide begrotingsstukken van de VRG.
Het resultaat van € 15,3 miljoen negatief is conform besluit van het Algemeen Bestuur in mindering gebracht
op de algemene reserve. Hierdoor is een negatieve algemene reserve ontstaan van € 12,5 miljoen.
Zoals wettelijk geregeld moeten de deelnemende gemeente tekorten in de gemeenschappelijk regeling
opvangen (in dit geval een negatieve algemene reserve). Om tot een gezamenlijke oplossing te komen was
er ruimte nodig. Daarom hebben de deelnemende gemeenten in de jaarrekening 2019 een risico
opgenomen (onderdeel van het weerstandsvermogen). In het najaar van 2020 zal VRG, in samenwerking
met de deelnemende gemeenten en in overleg met de provincie Groningen, een plan uitwerken om het
negatieve eigen vermogen op te lossen.
Op basis van de huidige inschatting bedraagt het risico voor onze gemeente ongeveer € 385.000 tot €
690.000 (afgerond) afhankelijk van de wijze waarop het eigen vermogen van de VRG en de reeds in 20202023 geraamde bijdragen worden meegenomen. In de risicoparagraaf van de jaarrekening 2019 (blz. 89)
van de gemeente Westerwolde is hier melding van gemaakt. Daarnaast heeft de provincie als
toezichthouder uitstel verleend voor het aanleveren van de begrotingstukken.
Conform de wet gemeenschappelijke regelingen artikel 34b worden de vastgestelde jaarstukken VRG 2019
ter kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad.
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Relatie met Programmabegroting/beleid
De bijdrage is conform de begroting met uitzondering van de voorziening inzake de kosten van de Regeling
Functioneel Leeftijds Omslag(FLO)-overgangsrecht 75% netto garantie (FLO2018) zoals weergegeven
onder financiën. Daarnaast is in de risicoparagraaf van de jaarrekening 2019 (blz. 89) melding gemaakt van
het negatieve eigen vermogen van de VRG.
Motivering / alternatieven
n.v.t.
Financiën
De bijdrage aan de Veiligheidsregio over 2019 is conform die van de begroting. Na verwerking van de
opmerking van de accountant in de jaarrekening 2019 van de VRG is er een negatieve algemene reserve
ontstaan van12,5 miljoen. Als deelnemer van deze gemeenschappelijke regeling dienen wij ons aandeel
hierin bij te dragen.
Op basis van de huidige inschatting bedraagt het risico voor onze gemeente ongeveer € 385.000 tot €
690.000 (afgerond) afhankelijk van de wijze waarop het eigen vermogen van de VRG en de reeds in 20202023 geraamde bijdragen worden meegenomen. Mede gelet hierop heeft de VRG uitstel gekregen tot het
indienen van hun begroting 2021 bij de provincie tot 15 december 2020.
Aanpak / uitvoering
De jaarstukken 2019 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 worden het
weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht.
Wedde, 20 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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No.
De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 oktober 2020, no. Z/20/111400/DV.20-254, afdeling
Dienstverlening;
gelezen hebbende het raadsvoorstel inzake de jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen;

besluit:

de jaarstukken 2019 Veiligheidsregio Groningen voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 9 december 2020.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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